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BEHANDLING SAKSLISTE
01

Godkjenning av fremmøtte delegater og deres stemmerett

Forbundsstyrets innstilling:
De fremmøtte delegater, tildelt delegatnummer, og deres stemmerett godkjennes.

02
Valg av dirigent(er), sekretær(er), samt to representanter til å
underskrive protokollen
Forbundsstyrets innstilling:
Det gjøres følgende valg:
2 dirigenter
2 sekretærer

Forbundsstyret fremmer innstilling på tinget.
Forbundsstyret fremmer innstilling på tinget.

2 representanter til å underskrive protokoll, etter forslag fra salen.
Tellekorps bestående av Lene Fevang og Trygve Johnsrud med administrativ støtte fra Mathea
Skoga Johansen og Ingvild Skoe.

03

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Forretningsorden
1.

Dirigenter
Tinget ledes av den/de valgte dirigent(er) og disse ordner seg imellom ledelsen av
tingforhandlingene.

2.

Protokoll
Det føres protokoll over forbundstingets forhandlinger.
I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet og
hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, hvem som er forslagsstiller og resultatet av
avstemninger med antall stemmer for og imot.
Protokollen føres av valgt(e) protokollfører(e), og skal underskrives av to valgte
representanter.
Protokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er underskrevet av de
valgte representanter.
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3.

Talerett og taletid
Personer som har stemmerett, forslagsrett og talerett følger av særforbundets lov.
Personer som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid.
Representant for forslagsstiller til forslag på saklisten, har rett til nødvendig taletid for å
presentere forslaget. For etterfølgende innlegg er taletiden fem minutter for første innlegg,
og to minutter for andre og tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i
samme sak.
Etter forslag fra dirigenten eller representant med forslagsrett, kan tinget kan beslutte å gi
andre talerett, øke antall innlegg, og endre taletiden under behandlingen av den enkelte
sak.
Dirigenten kan sette strek for inntegnede talere.

4.

Behandling av forslag på tinget
Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene, må leveres
skriftlig til dirigenten. Klubbens navn og forslagstekst, samt saksnummer skal fremgå i
dokumentet som leveres.
Forslag kan bare fremmes i saker som fremgår på saklisten.
Forslag på saklisten kan ikke trekkes med mindre tinget enstemmig vedtar at det kan
trekkes.
Nye forslag i en sak kan ikke fremsettes etter at dirigent har satt strek for nye forslag.

5.

Stemmegivning
Med unntak av lovendringer og andre vedtak som etter loven eller forbundstingets
beslutning krever et kvalifisert flertall, avgjøres alle vedtak og valg ved alminnelig flertall
av de avgitte stemmer.
Blanke stemmesedler eller stemmesedler som ikke er korrekt utfylt, regnes som ikke
avgitt.
Prosedyre for elektronisk votering blir gjennomgått på tinget.

Forbundsstyrets innstilling:
Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.
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04

Beretning

Se beretning for NMF som vedlegg side 25-59.

Forbundsstyrets innstilling:
Den fremlagte beretning for tingperioden 2017-2020 med separate beretninger for hvert
regnskapsår, godkjennes.
Beretning fra avdelingsforbundene, behandlet på deres seksjonsårsmøter i november 2018 og
2020, tas til orientering.

05

Regnskap 2017-2020

Se regnskap og beretninger for 2017-2020 som vedlegg side 60-128.

Forbundsstyrets innstilling:
De fremlagte regnskap for 2017, 2018, 2019 og 2020 med beretninger godkjennes.

06

Innkomne forslag

Se innsendte forslag i vedlegg side 129-161.

Forslag som gjelder endringer i NMFs lov
06.01

Forslag fra forbundsstyret om endringer i tingperiode og
asynkrone valg, §15 og §18

Forslaget: Forbundsstyret foreslår en overgang fra 4-årig til 2-årig tingperiode og at det skal være
asynkrone valg i tråd med forelagt forslag til lovtekst (se vedlegg).

Gammel tekst:
§ 15 Forbundstinget (1) NMFs høyeste myndighet er forbundstinget som avholdes hvert fjerde år
innen utgangen av april måned.
Ny tekst:
§ 15 Forbundstinget (1) NMFs høyeste myndighet er forbundstinget som avholdes hvert andre år
innen utgangen av april måned.
Gammel tekst
§ 18 Forbundstingets oppgaver
(1) Forbundstinget skal:
14 Foreta følgende valg:
1. President
2. Visepresident båtsport med personlig vararepresentant
3. Visepresident motorsykkelsport med personlig vararepresentant
4. Visepresident radiostyrt motorsport med personlig vararepresentant
5. Visepresident snøscootersport med personlig vararepresentant
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6. Visepresident(er) fra gren(er) som hver for seg har mer enn 30 % av den lisensierte utøvermassen
med personlig(e) vararepresentant(er)
7. Ungdomsrepresentant med personlig vararepresentant.
8. 1. visepresident (presidentens stedfortreder) velges blant visepresidentene som velges under pkt
2-6.
9. Kontrollkomite med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
10.Sanksjonsutvalg med leder og 4 medlemmer med tilknytning til hver av forbundets
særidretter/seksjoner og personlige varamedlemmer til disse.
11.Appellutvalg med leder og 4 medlemmer med tilknytning til hver av forbundets
særidretter/seksjoner og personlige varamedlemmer til disse. Appellutvalgets leder bør fortrinnsvis
være jurist.
12.Lovutvalg med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
13.Valgkomite med leder og 4 medlemmer med tilknytning til hver av forbundets
særidretter/seksjoner og personlige varamedlemmer til disse.
14.Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret
fullmakt til å oppnevne representantene.
(2) Styret og personlige vararepresentanter til styret velges enkeltvis. Medlemmer og
varamedlemmer til utvalg og komiteer kan velges samlet.

Ny tekst:
§ 18 Forbundstingets oppgaver
(1) Forbundstinget skal:
14 Foreta følgende valg:
1. President
2. Visepresident båtsport med personlig vararepresentant
3. Visepresident motorsykkelsport med personlig vararepresentant
4. Visepresident radiostyrt motorsport med personlig vararepresentant
5. Visepresident snøscootersport med personlig vararepresentant
6. Visepresident(er) fra gren(er) som hver for seg har mer enn 30 % av den lisensierte utøvermassen
med personlig(e) vararepresentant(er)
7. Ungdomsrepresentant med personlig vararepresentant. Begge disse skal være under 26 år
8. 1. visepresident (presidentens stedfortreder) velges blant visepresidentene som velges under pkt
2-6.
9. Kontrollkomite med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
10.Sanksjonsutvalg med leder og 4 medlemmer med tilknytning til hver av forbundets
særidretter/seksjoner og personlige varamedlemmer til disse.
11.Appellutvalg med leder og 4 medlemmer med tilknytning til hver av forbundets
særidretter/seksjoner og personlige varamedlemmer til disse. Appellutvalgets leder bør fortrinnsvis
være jurist.
12.Lovutvalg med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
13.Valgkomite med leder og 4 medlemmer med tilknytning til hver av forbundets
særidretter/seksjoner og personlige varamedlemmer til disse.
14.Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret
fullmakt til å oppnevne representantene.
(2) Styret og personlige vararepresentanter til styret velges enkeltvis. Medlemmer og
varamedlemmer til utvalg og komiteer kan velges samlet.
Forbundsstyret president og visepresidenter velges for fire år med overlappende valgperioder, slik at
president og to av visepresidentene velges på samme ting. Disse velges første gang for fire år. Den

FORBUNDSTING NMF 2021

6

andre halvparten av visepresidentene velges for to år. Deretter er det fire års valgperiode for alle
senere valg.
Ungdomsrepresentanten og dens vara velges for to år
Valg av 1. visepresident foretas hvert annet år blant de valgte visepresidentene
Forbundsstyrets begrunnelse:
Samfunnet og idretten er i store endringer og behovet for hyppigere formelle møteplasser for å
endre seg i takt med samtiden blir viktigere og viktigere. Forbundsstyret anser at fire år er for lang
periode uten at hele motorsporten kan samles for å kunne ta viktige framtidsvalg. Forslaget bidrar
til ytterligere åpenhet og at motorsportmiljøet kan høres oftere. Forslaget bidrar også til å styrke
forbundets evne til langsiktig arbeid for endring g for å kunne endre seg hurtigere i takt med
samtiden.
Asynkrone valg vil bidra til kontinuitet i forbundets arbeid samt at kompetanseoverføring mellom
nye og gamle styre medlemmer blir ivaretatt på en god måte.
Norges Idrettsforbund innførte allerede i 2019 2årige tingperiode med asynkrone valg.
Forbundsstyret ser det som formålstjenlig å harmonisere seg med resten av norsk idrett for å ha
evnen til å endre seg raskt.
Lovutvalget støtter forslaget og ser ingen lovtekniske problemer med forslaget.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslag til lovendring vedtas.

06.02

Forslag fra Karmøy Motocrossklubb om endringer i
representasjonsrett på forbundstinget, §16-3

Forslaget:
NMFs lov § 16, 3-ledd endres fra:
«(3) Som beregningsgrunnlag benyttes idrettens siste tilgjengelige oppgaver over
medlemmer/aktive tilknyttet seksjonens aktiviteter».
Endres til:
«(3) Som beregningsgrunnlag benyttes idrettens siste tilgjengelige oppgaver over unike
medlemmer i hver klubb»

Forbundsstyrets vurdering:
Forslaget går ut på at beregningsgrunnlaget skal gjøres på antall unike medlemmer og ikke antall
aktive medlemmer. Forslagets begrunnelse er i sin form korrekt. Antall aktive kan medføre at en
og samme person da blir tellende flere ganger dersom de driver flere grener innenfor våre
idretter. Det som derimot kan bli et problem ved delegatberegningen er de av våre klubber som
tilhører NMK-delen. Det vil ved beregning av unike medlemmer få til følge at NMK-medlemmer
som bedriver aktivitet under bilsportforbundet da blir tellende ved beregningen av grunnlaget for
antall delegater. Ved beregning av antall unike medlemmer vil hele medlemsmassen være
beregningsgrunnlag fordi alle NMK-klubbene ikke skiller på hvem som er bilsportforbunds
relaterte og hvem som er motorsporforbunds relaterte.
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Den direkte årsak til at aktivitetstallene ble lagt til grunn var nettopp det problem som oppsto
gjennom NMK-klubbene og deres representasjonsrett. Professor Geir Woxholt utarbeidet en
betenkning for NMF vedr dette og han konkluderte følgende:
Min hovedkonklusjon blir på denne bakgrunn at NMF ́s ting ikke vil være lovlig
sammensatt, dersom "bilsportmedlemmene" inngår i representasjonsgrunnlaget, eller
dersom NMK-klubbene har latt seg representere av "bilsportmedlemmer", dvs
medlemmer som ikke driver organisert virksomhet gjennom NMF, men gjennom NMK.
Konsekvensen av dette er at det eventuelt må innkalles til nytt ting, og at eventuelle
vedtak som måtte bli truffet på tinget kan være ugyldige.
På den bakgrunn er det administrasjonens syn at forbundsstyret ikke bør tilrå en slik andring
nettopp med den begrunnelse Woxholt har gitt: At tinget i så tilfelle ikke vil være lovlig
sammensatt. Dersom NMK-klubben derimot endrer sine medlemsregistreringsrutiner slik at disse
klar blir lagt til det særforbund de hører inn under vil administrasjonen syn være at man da burde
endre dette slik forslagsstiller foreslår.
Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter ikke dette forslaget da det vil være i strid med de gjeldende hensyn bak
bestemmelsene om beregningsgrunnlag. Dette er også konklusjonen til professor dr. jur. Geir
Woxholt i en betenkning til NMF.

06.03

Forslag fra Karmøy Motocrossklubb om endringer i lov for NMF
vedrørende suppleringsvalg, §22-2

Forslaget:
NMFs lov § 22, 2-ledd endres fra:
«(2) Forbundsstyret består av president og visepresidenter for særidrettene samt eventuelle
grener omfattet av § 18.1.14.6, valgt på forbundstinget. I tillegg består forbundsstyret av en valgt
seksjonsleder fra hver av forbundets særidretter/seksjoner, valgt på seksjonsårsmøter for
særidrettene. Det velges også personlige varamedlemmer for disse på seksjonsårsmøtene.».
Endres til:
«(2) Forbundsstyret består av president og visepresidenter for særidrettene samt eventuelle
grener omfattet av § 18.1.14.6, valgt på forbundstinget. I tillegg gis møterett og talerett, men
ikke stemmerett til en valgt seksjonsleder fra hver av forbundets særidretter/seksjoner, valgt på
seksjonsårsmøter for særidrettene. Det velges også personlige varamedlemmer for disse på
seksjonsårsmøtene.

Forbundsstyrets vurdering:
Forslagsstiller fremmer her et lovendringsforslag som går ut på at seksjonsstyremedlemmene
ikke skal ha stemmerett på møter i Forbundsstyret. Forslagsstiller skriver i sin begrunnelse at
seksjonsstyreledere kan bli valgt gjennom suppleringsvalg foretatt av forbundsstyret.
Ved alle seksjonsårsmøter velges det en seksjonsstyreleder og det velges en nestleder. Dersom
seksjonsstyreleder av ulike grunner finner det nødvendig å søke om fratredelse, rykker
automatisk nestleder i seksjonen opp som seksjonsstyreleder. Det er helt korrekt som
forslagsstiller påpeker at et styre ikke kan foreta suppleringsvalg inn i sitt eget styre. Derimot er
det ikke i strid med foreningsretten at et forbundsstyre foretar suppleringsutnevnelser til
underliggende seksjonsstyrer. Det er også et faktum at seksjonsstyrene ikke er selvstendige
juridiske enheter, men underordnede ledd i forbundet. Seksjonene har derimot delegert autonomi
innenfor sine idretter.
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Seksjonsstyreledere som søker fratreden har forekommet, men vi kan ikke finne at det da har blitt
utpekt en ny seksjonsstyreleder i seksjonen som IKKE allerede var valgt til nestleder på
seksjonens årsmøte. Å frata seksjonsstyreledere stemmeretten vil kunne få til konsekvens at
seksjonsstyrene mister en direkte link inn til der viktige beslutninger tas.
Forbundsstyret vil understreke at det er nedsatt et uavhengig utvalg sammensatt av topp
kompetente personer uten tilknytning til NMF for å foreta en fullstendig gjennomgang av NMFs
organisasjon, herunder eventuelt se på en helt annen organisasjonsform og struktur. Det er
derfor forbundsstyrets syn at en endring ikke er saklig godt nok begrunnet og at endring av
organisasjonen ikke foretas på nåværende tidspunkt. Når «organisasjonsutvalget» legger frem
sin rapport ved neste forbundsting vil det da kunne bli foretatt endringer med tilslutning av det
neste ting i tråd med eller tilnærmet det som blir foreslått.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter ikke forslaget om en lovendring som fratar seksjonsstyrelederne
stemmerett i forbundsstyret.

Forslag som gjelder endringer i Nasjonalt Konkurransereglement (NKR)
06.04

Forslag fra NMK Elverum om endring i krav for tildeling av NMstatus til en konkurranseklasse, §8.1.1

Forslaget:
NKR §8.1.1 endres til:
Kun Forbundsstyret kan tildele NM-status til en konkurranseklasse. Det er et generelt prinsipp at
oppgradering til et Norgesmesterskap kun gjøres etter at det har vært tilfredsstillende
arrangertkonkurranser med cupstatus tre år på rad. For radiostyrt bil skal konkurranse være
tilfredsstillende arrangert i ett år. Minstekravet til antall deltagere for å få NM – status er 5 – fem –
deltagere og antall deltagere gjelder hver enkeltstående konkurranse for at runden skal telle.
Vurdering på om en klasse skal ha NM status baseres på at klassen er en etablert
konkurranseklasse nasjonalt eller internasjonalt.

Forbundsstyrets vurdering:
Det er viktig at NM har en viss status. Derfor har forbundsstyret stilt visse krav for at det skal
være et NM. Dette gjelder først og fremst antall deltagere. Dersom det er et fåtall deltagere vil
dette føre til at NM-statusen forringes. Skal det innvilges NM-status skal grenen/klassen gjennom
en periode vise at det er en klasse som har stabilitet. NM er den høyeste statuskonkurranse i
forbundet og dersom det ikke stilles visse minimumskrav til kvantitet vil NM som status miste sin
verdi. For øvrig får alle klasser nasjonal status ved å ha norgescup, men for norgesmesterskap
må det stilles noe høyere krav da denne status henger enda høyere.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter ikke forslaget da dette vil forringe verdien av en NM-tittel.
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06.05

Forslag fra Karmøy Motocrossklubb om tilrettelegging for
kvinneidrett i NKR, §8

Forslaget:
Forbundsstyret pålegges å endre NKR § 8.1.1, om vilkår for NM status. 2-ledd skal endres fra:
«Minstekravet til antall deltagere for å få NM – status er 5 – fem – deltagere og antall deltagere
gjelder hver enkeltstående konkurranse for at runden skal telle».
Endres til:
«Det er ikke noe minstekrav til antall deltagere for å få NM-status».
Forbundsstyrets vurdering:
Norgesmester er en tittel som henger svært høyt nasjonalt innen norsk idrett og det er
avgjørende at NM har en viss status. Derfor har forbundsstyret stilt noen grunnleggende krav for
at et arrangement skal ha status som et NM. Dette gjelder først og fremst antall deltagere.
Dersom det er et fåtall deltagere vil dette føre til at NM-statusen forringes. Skal det innvilges NMstatus skal grenen/klassen gjennom en periode vise at det er en klasse som har stabilitet. NM er
den høyeste statuskonkurranse i forbundet og dersom det ikke stilles visse minimumskrav til
kvantitet vil NM som status miste sin verdi.
Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter ikke forslaget da dette vil forringe verdien av en NM-tittel.

06.06

Forslag fra Grenland Speedway og Motorsykkelklubb om endring i
krav om medlemskap ved kjøp av typiske rekrutteringslisenser,
§12.1

Forslaget:
NKR §12.1 endres til:
Utstedelse og tilbaketrekning I Norge er lisens obligatorisk ved all form for konkurranse og
trening, unntatt ved trening med radiostyrt bil. Det kreves for utstedelse av nasjonal eller
internasjonal lisens i Norge, at utøver eller funksjonær er medlem av en klubb tilsluttet NMF og
Norges Idrettsforbund. Ved typiske rekrutteringslisenser som SMS endagslisens
«NMFREKRUTT» og 3 mndr. «KOM OG PRØV» lisens trenger man ikke medlemskap i
klubb eller Norges Idrettsforbund.
Forbundsstyrets vurdering:
Den norske idrettsmodellen bygger på et grunnleggende prinsipp om medlemskap. Dette følger
av NIFs lov og idrettens lovnormer. Dersom man ikke er medlem av norsk idrett vil man ikke være
underlagt idrettens regelverk, herunder idrettens dopingbestemmelser.
Å opprette medlemskap er en svært kort og enkel prosess. Med NIFs «enkel innmelding» kan
medlemskapet opprettes og betales uten at klubb må foreta noe manuelt arbeid i den enkelte
innmelding. Med en nedre grense for medlemskap til kroner 50,- anbefales alle NMF klubber å
legge inn et «rekrutteringsmedlemskap» for første års medlemmer i deres
medlemskontingentmatrise. Når det gjelder oppsigelse av medlemskap er det enkelte medlems
ansvar å si opp medlemskapet og klubbene er gjennom NIFs regelverk pålagt årlig å «vaske»
sine medlemslister.
Ved å fjerne krav om medlemskap åpner vi opp for aktivitet for personer utenfor vårt eget
forbund.
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Det bør heller ses på hvilke muligheter systemet kan ha for å forenkle prosessen. Medlemskapet
er grunnlaget for klubbers inntekt, med de konsekvenser dette vil ha for de overføringer klubbene
får på bakgrunn av medlemstallet. Dette vil igjen kunne få konsekvenser for klubbenes drift.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter ikke forslaget.

Andre innkomne forslag og saker
06.07

Forslag fra Flittig Motocross og ATV vedrørende
seksjonsstyreleder og nestleder i seksjon Motorsykkel

Forslaget:
På seksjonsårsmøte 2020 ble det gjort vedtak om en ny lisensordning. I hht paragraf 28, 2.1 er
seksjonstyr pålagt og følge opp årsmøte sitt vedtak. Da seksjonstyre ved leder Cato Karlsen og
nestleder ikke har gjort det, ber vi om at han trekker seg og at det blir valgt ny leder og nestleder
til MC-seksjonen.
Forbundsstyrets vurdering:
Saken er forelagt seksjonsstyre MC og det seksjonsstyret MC klart uttaler er at anførselen ikke
har rot i virkeligheten og er usanne anklager. Seksjonsstyret stiller seg ikke bak dette forslaget og
at de har full tillit til seksjonsstyreleder og nestleder.
Saken har også vært forelagt NIFs juridiske avdeling og de ser ikke forslaget som et
mistillitsforslag, men som et forslag som ber seksjonsstyreleder MC og nestleder MC trekke seg
fra sine poster. Forbundsstyret forholder seg til det vedtak seksjonsstyret har fattet og finner ikke
grunnlag for å oppfordre seksjonsstyreleder MC og nestleder MC til å trekke seg.
Dersom det skulle bli nødvendig med et valg skal slikt valg foretas av et ekstraordinært
seksjonsårsmøte.
Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret ser ikke forslaget som et mistillitsforslag og støtter seksjonsstyrets holdning til
saken og er imot dette.
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06.08

Forslag fra Asker Motorsportklubb om endring i forbundsstyrets
mulighet til å ilegge sanksjoner, §4.5 i NMFs sanksjonsreglement.

Forslaget:
Forbundsstyrets myndighet til å ilegge sanksjoner fjernes.
Sanksjonsreglementet §4.5
Forbundsstyret kan på samme måte som forbundskontoret i tråd med NIFs §11-1 behandle og
avgjøre alminnelige disiplinærføyninger for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig
god oppførsel:
- Irettesettelse
- Bot begrenset oppad til kr. 10 000,- for enkeltpersoner
- Bot begrenset oppad til kr. 25 000,- for organisasjonsledd
- Inntil en måneds utelukkelse, jf. NIFs lov §11-1c.

Forbundsstyrets vurdering:
I dagens sanksjonsreglement har Forbundsstyret en begrenset myndighet til å ilegge disiplinære
forføyninger. Den myndighet forbundsstyret har til å foreta endringer i sanksjonsreglementet skal
være nødvendige endringer som følge av naturlig tilpasning til vedtak i de respektive
internasjonale forbund eller dersom andre forhold gjør endring nødvendig. Slike endringer skal da
senere godkjennes av forbundstinger. Derfor vil adgangen til å gjøre endringer være begrenset.
Det er videre slik at de regler som legges til grunn for eventuelle administrative forføyninger må
være regler som vil være gitt av NIF (NIFs lov) og seksjonsstyrene (alle SR) samt eventuelle
vedtak som er fattet innenfor idrettens organer. Når det gjelder NKR så angir de hvilke regler som
gjelder for all aktivitet innenfor motorsporten. Endringer som eventuelt forbundsstyret gjør i NKR
er underlagt de samme begrensninger som endringer i Sanksjonsreglementet. Forbundsstyret blir
derfor ikke å regne som lovgiver. Den åpning som er gitt forbundsstyret til å gi administrative
forføyninger benyttes i svært få tilfelle og da gjelder det saker hvor administrasjonen ønsker at
forbundsstyret skal bestemme retningen i prinsipielle saker og derfor angi retningen som senere
skal følges i lignende saker. Administrasjonen har til forbundsstyret også uttrykt at de ikke ønsker
at denne muligheten fjernes.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter ikke forslaget.

06.09

Forslag fra Alta Motorsportklubb om grensepasseringer.

Forslaget:
NMF må jobbe for å få bort carnet ordningen ved grensepassering inn til Finland og eventuelt
andre EU-land.
Forbundsstyrets vurdering:
Kryssing av landegrenser med krav om Ata Carnet (internasjonalt tolldokument for
grensepassering) er kjent problemstilling som særlig snøscootersporten i Nord-Norge er berørt
av. Det har opp gjennom årene vært mange henvendelser inn mot tollvesenet rundt dette
problemet. Problemet er ikke oppstått i Norge, men særlig ved innreise til Finland (noe også ved
innreise til Finland). Det ble for å lette på dette problemet inngått avtaler med Drammen
handelskammer for å få til en billigere ordning med Carnet. Det vil nok ikke være en enkel
oppgave å få til en endring på dette all den tid man i første omgang må få norske myndigheter til
å komme i forhandling med finske myndigheter og EU-administrasjonen for å få på plass en god
ordning. Det vil være en tidkrevende og vanskelig prosess å vinne frem og det finnes ingen
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garanti for at vi vil lykkes. Vi har ikke lykkes i de årene vi har jobbet med dette (2013-2021). Men
NMF har ikke gitt opp og vil fortsette med å forsøke å få til en lempning på denne hindringen.
Forbundsstyrets innstilling:
NMF vil fortsette arbeidet med å påvirke myndighetene til å bli med på en endring av krav rundt
grensepasseringer.

06.10

Forslag fra Alta Motorsportklubb om endring på grensen mellom
NMF region Midt og NMF region Nord.

Forslaget:
Fastsette skille mellom NMF region Nord og Midt slik det praktiseres på f. eks Nordnorsk
mesterskap og Midtnorsk mesterskap i Motocross og Scootercross.
Forbundsstyrets vurdering:
Dagens grensedragning mellom region midt og region Nord går ved Saltfjellet. Forslagsstiller
hevder det praktiseres en annen grensedragning på Nordnorsk mesterskap og Midtnorsk
mesterskap i både motocross og snøscootercross. Ut fra det NMF har undersøkt forholder region
Midt seg til de grensedragninger som er nevnt innledningsvis, nemlig ved Saltfjellet. Det skal
nevnes at dersom en beregner reiseavstandene fra Rognan og til de nordlige deler av Nordland
fylke vil den være i overkant av 200 km. Men for de nordlige deler av Nordland vil de ved en
endring av grensedragningen få en avstand på over 1000km til de sydligste deler av region Midt.
Det vil i så tilfelle medføre at man skaper større problemer med avstander for de som har sin
beliggenhet i den nordlige del av Nordland, men som flyttes til region Midt. Forbundsstyret finner
derfor ikke saklig grunnlag for å støtte en endring av grensedragningen mellom region Nord og
region Midt.
Forbundsstyret vil understreke at det er nedsatt et uavhengig utvalg sammensatt av topp
kompetente personer uten tilknytning til NMF for å foreta en fullstendig gjennomgang av NMFs
organisasjon, herunder eventuelt se på en helt annen organisasjonsform og struktur, herunder
hvordan vi organiserer regioner. Forbundsstyret anser det derfor våre riktig og viktig at dette
utvalget får gjort sin oppgave med åpne ark og anbefalinger.
Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter ikke forslaget.

06.11

Forslag fra Flittig Motocross og ATV om endring av lisensmodellen

Forslaget:
1. Forbundsstyret pålegges til å utarbeide en lisensmodell som er tilpasset rekruttering og
påfører minimalt med administrativt arbeid på klubbene.
2. Lisensmodellen skal som minimum ha følgende alternativ:
1) «Daglisens» som kan kjøpes via SMS.
2) «Klubblisens» som utstedes av klubbene og som klubbene eventuelt kan
integreres i klubbmedlemskapet. Klubblisensen skal inneholde tilfredsstillende
skadeforsikring og gi adgang til å delta i treningene i alle idrettsgrener som
klubben har kompetanse for.
3) Dagens pris med 200 kroner for «tilleggslisens» settes til kroner «null».
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4) For øvrig skal lisensmodellen bygge på vedtaket i årsmøtet motorsykkelseksjonen
september 2020, sak «6.10 Endringer i NMFs lisenssystem», etter forslag fra
Flittig Motocross & ATV

Forbundsstyrets vurdering:
En rekrutt er ikke pålagt å ha kom og prøv lisens, det er også mulig å gå direkte på helårslisens –
dog må det gjennomføres lisenskurs før den kan gjøres tilgjengelig. Det er heller ikke pålagt at en
utøver må benytte kom og prøv lisensen i tre måneder – dersom utøver etter en måned ser at
dette er noe man ønsker å drive på med videre kan man allerede da gjennomføre lisenskurs og
søke om ordinær lisens. Videre er det slik at klubbers medlemmer er klubbenes ansvar – ikke
forbundet da forbundet har klubber som sine medlemmer. Det er derfor viktig at klubbene selv tar
eierskap til sine medlemmer. Ved å legge dette ansvaret over til forbundets administrasjon, vil
dette få konsekvenser for hvilke ressurser forbundet har til å utvikle forbundet.

Forbundsstyrets innstilling:
Til punkt 1:
Rekruttering skjer først og fremst ute i klubbene gjennom daglig aktivitet. Lisensmodellen må
passe til både nye og eksisterende medlemmer, et forhold det er viktig å hensynta slik at man
ikke mister eksisterende medlemmer i arbeidet for å rekruttere nye. Det er klubbers egen plikt å
holde register og oversikt over egne medlemmer etter NIFs lov.
Til punkt 2.1:
Ved bruk av SMS løsning vil ikke dagens krav til medlemskap kunne garanteres, noe som igjen
kan gjøre at utøvere/foresatte i god tro tror at de er innenfor gjeldende krav og regler mtp
forsikring – dersom ulykken skulle være ute vil det i verst tenkelig tilfelle være slik at utøver ikke
er forsikret for personskade. Gjennom dagens applikasjon stilles det krav til at reglene for bruk av
lisens er lest og forstått før man kan kjøpe lisens. Det er en forsikring både for utøver/foreldre og
forbundet.
Til punkt 2.2:
Et krav i den nye motorsportforskriften er at aktiviteten skal være forsikret. En eventuell
klubbutøverlisens vil ikke være omfattet av den kollektive forsikring forbundet har i dag. Dersom
klubbene skal begynne med egne lisenser må de sørge for å få tegnet en egen forsikring med
forsikringsselskapene. En slik klubblisens vil ikke kunne benyttes under den kollektive forsikring
som foreligger i dag all den tid det er NMF som organisasjon som er forsikringskunde, men det er
en kollektiv forsikring for alle de som da løser en lisens gjennom NMF.
Til punkt 2.3:
Dette vil i så tilfelle kunne få konsekvenser for andre lisenspriser.
Til punkt 2.4:
Seksjonsårsmøter i de respektive seksjonene har ingen myndighet til å bestemme hva som skal
gjelde for hele forbundet. Seksjonene er ikke egne juridiske enheter med myndighet over andre
juridiske enheter. Dette ble også klart meddelt på seksjonsårsmøtet høsten 2020.

06.12

Forslag fra Herefoss IL, Trialgruppa om gjeninnføring av
treningslisens

Forslaget:
Det innføres en «trenings-lisens senior», fra 20 år, kun beregnet for trening. Lisensen skal være
billigere enn «Nasjonal lisens»
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Forbundsstyrets vurdering:
Av statistikk kan en se at det ikke er færre som løser lisens nå enn tidligere. «Svartkjøring» har i
tingperioden ikke vært noe større problem enn tidligere. Med den endring som er foretatt i
motorsportforskriften vil den kontroll forbundet har hatt over aktiviteten kunne bli svekket som en
konsekvens av at det er åpnet for andre forbund å være ansvarlig organisasjon.
Når treningslisens eksisterte var det ca 1200-1500 stk som løste denne, mot 2500 som løste
nasjonal. Når disse ble en og samme lisens ble prisen billigere for flere. I tillegg skulle barrieren
for å slenge seg med i konkurranse bli lavere. Noe som igjen skulle gagne klubbene som har
konkurransene og arrangementene. Dersom man nå skal innføre treningslisens igjen må andre
lisenser øke for å kunne få inn tilsvarende lisensinntekter, som NMF er avhengig av for å kunne
drive videre.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter ikke forslaget.

06.13

Forslag fra Flittig Motocross og ATV om ressursfordeling til
seksjoner og grener.

Forslaget:
1. Ved fordeling av ressurser til seksjoner og grener basert på «hovedlisens», pålegges
forbundsstyret å tilrettelegge for at det er utøveren selv som velger «hovedlisens» som
grunnlag for ressursfordelingen til seksjoner og grener.
2. Forbundsstyret pålegges å rapportere og begrunne skjevfordeling av ressurser mellom
idrettsgrenene
Forbundsstyrets vurdering:
Forbundsstyret fordeler midler til seksjonene, ikke direkte til grener. Bakgrunnen for dette er blant
annet sammenslåingen av de fire seksjonene/forbundene til et særforbund, hvor viktigheten av
selvstendighet (autonomi) var et viktig prinsipp. Dette er derfor seksjonene selv fordeler ut sine
midler til sine respektive grener basert på den kunnskap seksjonen selv har. I tillegg vektlegges
idrettens solidaritetsprinsipp hvor de sterke skal ivareta de svake og at alle skal få sjansen til å
utøve sin idrett.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter ikke forslaget

15

FORBUNDSTING NMF 2021

06.14

Forslag fra Karmøy Motocrossklubb om styrking av åpenhet og
rettssikkerhet

Forslaget:
1. Forbundstinget 2021 ber forbundsstyret gi en orientering om status i «åpenhetsarbeidet»
relatert til mål og strategier definert i Idrettspolitisk dokument 2017-2021», kapittel 12
Organisasjon.
2. Forbundsstyret pålegges å føre protokoller som viser hva sakene omhandler, avveiinger
som ble drøftet, forslag til vedtak og endelig vedtak. Protokoller og saksdokumenter skal
gjøre tilgjengelige på NMFs nettsider i kronologisk rekkefølge.
3. Forbundsstyret pålegges å opplyse i styreprotokollene om årsak til hvorfor saker «unntas
offentlighet», i samsvar med anbefalingene fra «Åpenhetsutvalget/Bernander-utvalget».
4. Forbundsstyret pålegges å gjøre kjent styrets arbeid knyttet til håndtering av innkomne
varselsaker en gang i halvåret. Det skal oppgis antall varslingssaker som er mottatt, hvor
mange som er under behandling, og hvor mange som er politianmeldt og påtalt overfor
domsutvalget i NIF. Det skal angis hvilke kategori varslingene gjelder, f.eks. økonomiske
forhold, vold, uønsket seksuell atferd, trakassering og mobbing eller annen uakseptabel
atferd. Forbundsstyrets rapportering skal publiseres på NMFs nettsider innenfor rammene
for personvern.

Forbundsstyrets vurdering:
Det eksisterende forbundsstyret har praktisert stor grad av åpenhet, blant annet utstrakt
kommunikasjon via samtlige av NMF sine kanaler. Alle protokoller fra forbundsstyremøter er
tilgjengelige på forbundets hjemmeside. Flere hensyn må dog ivaretas, herunder personvernet.
Innsynsretten er ikke underlagt offentlighetsloven og det vil igjen ha betydning for hvilke saker
organisasjonsleddene kan ha innsyn i. Dette var også grunnlaget for den henvendelse NIF gjorde
til Karmøy MK.
Til punkt 1:
Det bør være uproblematisk for forbundsstyret å gi en slik orientering
Til punkt 2:
Her legges det opp til en helt spesiell praksis. Dersom protokollene skal gjengi de avveiningene
som ligger til grunn i hver enkelt sak, vil dette gjøre det nødvendig med lydopptak av alle
forbundsstyremøter slik at avveininger blir korrekt gjengitt. Dersom Forbundstinget anser at NMF
skal gå bort fra vedtaksprotokoller kan dette få til konsekvens at styremedlemmer blir mer
forsiktige med å fremme synspunkter i en sak (for eksempel om dette gjelder noe som en senere
kan bli møtt med trakassering på i eget miljø). Forbundsstyret er ikke kjent med at slik
protokollførsel eksisterer andre steder.
Til punkt 3:
Det kan være problematisk at det oppgis grunnlag for «unntatt offentlighet». Her bør NMF følge
NIFs praksis der det unntaksvis benevnes som «organisasjonssak» (protokoll jan 2021 og ingen
begrunnelse (protokoll april 2021)
Til punkt 4:
Her må forbundsstyret være klar over identifikasjonsfaren i varslingssakene. Forbundsstyret bør
søke råd gjennom NIF hvor langt en eventuelt bør å når det gjelder å imøtekomme forslagsstillers
krav.
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Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret får organisasjonens tillit gjennom valg, og dets oppgave er å forvalte beslutninger
til det beste for forbundets medlemmer. Det er vanskelig å se hva forslagsstiller ønsker å oppnå
med forslag pkt. 2-4.
Forbundsstyret støtter forslagsstiller i forslag 1. Forbundsstyret støtter ikke forslagsstillers forslag
2-4. Det er blant annet hensynet til personvern og faren for identifikasjon (3 og 4) samt at (2)
protokollene skal kunne forelegges raskt etter møter og at saksdokumentene allerede er
offentlige.

06.15

Forslag fra Karmøy Motocrossklubb om bestilling til
kontrollutvalget

Forslaget:
1. Protokoller fra møter i kontrollutvalget skal løpende publiseres på NMFs nettsider
2. Nytt kontrollutvalg bes undersøke om det er foreligger kritikkverdige forhold i forrige
valgperiode i henhold til oversikten i denne saken, særlig forholdene knyttet til salg av
Nedre Storgate 42 i Drammen, vedtektsendringene i Stiftelsen Setesdal Folkehøgskule,
og forholdene knyttet til Arctic Circle Raceway AS
3. I budsjettet for 2022 skal det avsette 200.000 kroner øremerket til kontrollutvalget
undersøkelser, som utvalget på selvstendig grunnlag kan anvende til ekstern uavhengig
bistand i forbindelse med undersøkelsene.
4. Kontrollutvalget bes om å utarbeide en rapport som skal legges fram for behandling i
forbundsstyret, og som skal gjøres tilgjengelig for forbundets medlemsklubber.
Konklusjonene skal publiseres på NMFs nettsider. Personvern skal i varetas.
5. Kontrollutvalget gis fullmakt på selvstendig grunnlag å anmelde eventuelle kritikkverdige
forhold til nytt «påtaleutvalg» i NIF.

Forbundsstyrets vurdering:
Forslagsstiller fremmer her synspunkter i saker som skal redegjøres for på dette tinget.
Kontrollutvalget skal utføre sitt oppdrag i tråd med de retningslinjer som er gitt av Norges
Idrettsforbund. I dette ligger det at kontrollutvalget kun skal svare til tinget. Slik Karmøy har
fremstilt det i sitt saksfremlegg så opptrer de som en bestiller av oppdrag. Det er Tinget som har
utpekt kontrollutvalg og det er retningslinjer som kontrollutvalget skal følge i sin oppgave.
Kontrollutvalget skal ikke svare enkeltklubbers ønsker om særlig innsyn i de saker klubben
ønsker.
I den forbindelse rettes det spørsmål knyttet til Setesdal folkehøgskule. Dette er en stiftelse NMF
ikke er eier av. NMF er en av stifterne sammen med Valle kommune. Folkehøgskulen er
underlagt stiftelsestilsynets kontroll og ikke NMF. Alt om denne skolen må derfor da rettes til
skolen og stiftelsestilsynet.

Til punkt 1-2:
Dette bør være uproblematisk
Til punkt 3:
Det burde være unødvendig at det avsettes midler til kontrollutvalget for ekstern bistand
Til punkt 4:
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Kontrollutvalget skal kun rapportere til tinget. Dersom det er forhold som kontrollutvalget finner å
ta opp med forbundsstyret skal slikt følge de prosedyrer som ligger i de retningslinjer som NIF har
utarbeidet.
Til punkt 5:
Å gi kontrollutvalget anmelderkompetanse er i strid med NIFs lov § 11-12 nr.1 hvor det står at:
styret i idrettslag, idrettskrets, særkrets/region, særforbund og NIF kan reise straffesak
(påtaleforholdet). Når et påtaleorgan er opprettet er det ikke varslet at anmelderkompetansen er
gitt til andre enn organisasjonsledd. Kontrollutvalget må gå til NIF med saker de mener bør
kontrolleres/undersøkes.
Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter forslag 1 og 2 og støtter ikke forslag 3, 4 og 5.

06.16

Forslag fra Karmøy Motocrossklubb om krav til rapportering av
måloppnåelse

Forslaget:
1. Forbundsstyret pålegges å avlegge rapportering av måloppnåelse og evaluering av avvik
i forhold til strategisk langtidsplan (IPD) og langtidsbudsjett for perioden 2017-2021.
Rapportering skal legges fram senest på motorsportkonferansen 2022.
2. Forbundsstyret pålegges å gjennomføre årlige undersøkelser som viser måloppnåelse for
de indikatorene som er beskrevet i dette saksframlegget. Undersøkelsene skal
gjennomføres slik at de er direkte sammenlignbare med resultatene i 2017 og 2018.
Resultatene skal presenteres løpene på NMF nettsider
Forbundsstyrets vurdering:
Forhold knyttet til IPD 2017-2021 blir redegjort for i styrets beretning i perioden.
Våren 2019 ble det gjennomført en status på forbundets arbeid med IPD. Det ble slått fast at det
knapt var igangsatt prosjekter, prosesser eller annet arbeid som kunne lede forbundet i retning
langs de linjene IPD fastsatte. En kunne slå fast at implementeringen av IPD frem til våren 2019
var fraværende. Forbundets ansatte arbeidet i hovedsak med lisenshåndtering og løpende
problemløsing. Som en følge av dette ble det igangsatt en kompetansekartlegging som viste at
forbundet heller ikke hadde den kompetansen som var nødvendig for å løse forbundets
strategiske utfordringer. Konsekvensen av disse aktivitetene var at forbundet gjennomgikk en
omfattende reorganisering som hadde som mål å sikre at forbundet hadde riktig kompetanse.
Høsten 2019 vedtok Forbundsstyret å spisse arbeidet med IPD gjennom å prioritere følgende fem
områder; 1. Velfungerende organisasjon, 2. Rammebetingelser, 3. IKT, 4. Robuste klubber og 5.
Toppidrett. Medlemsklubber er holdt løpende orientert om utviklingen på disse områdene, blant
annet på www.nmfsport.no og gjennom Åpen Time.
Den tingperiode som nå avsluttes har i den IPD som ble vedtatt høsten 2017 over 100 forskjellige
strategiske mål. Ingen av disse målene ble oppnådd av det sittende styret frem til mai 2019.
Nytt styre ble valgt i mai 2019. Norge har fra 12 mars 2020 vært mer eller mindre nedstengt. Noe
som særlig har rammet norsk idrett, også NMF. Men selv om Norge har vært nedstengt har det
vært en relativt god aktivitet der det har vært tillatt. Dessverre har forbundets omdømme fått store
utfordringer som følge av de avisoppslag som er initiert av presidenten som måtte gå etter det
ekstraordinære forbundstinget i mai 2019. Dette har også medført relativ stor ressursbruk for
forbundet som burde ha vært nyttet til aktivitet og fokus på nye medlemmer til motorsporten
generelt. Med tanke på de krav som forslagsstiller fremmer som forslag til vedtak finner
forbundsstyret at man fra og med dette tinget skal forholde seg til den «NMF VIL»
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langtidsplanen/strategien som forbundstinget skal ta stilling til under dette tinget. Denne planen er
helt i tråd med den modell til plan som NIF også nå skal ha som sin langtidsplan i NIFs
kommende tingperiode. Derfor vil den IPD som det henvises til ikke ha relevans til den plan som
skal vedtas på dette forbundsting.
Forbundsstyrets innstilling:
1. Forbundsstyret viser til at det var svært begrenset måloppnåelse under Forbundsstyret fra
2017 til mai 2019, og at situasjonen med Covid-19 har stengt det meste av norsk idrett
siden mars 2020. Noen mål har dermed ikke vært mulig å oppnå på grunn av pandemien.
2. Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Karmøy all den tid forbundstinget skal ta stilling til
en helt ny modell for langtidsplan gjennom planen «NMF vil».

06.17

Forslag fra Karmøy Motocrossklubb om toppidrett og
kompetansebygging i klubbene

Forslaget:
1. Forbundsstyret skal utarbeide en strategi for toppidrett i Norges Motorsportforbund som
samsvarer med Olympiatoppens forventninger til toppidrettsarbeidet i et særforbund,
herunder klare mål for antall internasjonale medaljer, antall internasjonale topp 12plasseringer, og antall unge utøvere som tar steget opp til senior landslag. Mål skal
defineres for begge kjønn.
a. «Toppidrettsstrategien» skal bygge på Olympiatoppens gjeldene strategiplan
tilpasser forbundets idrettsgrener. Strategien skal bygge på en «distribuert»
modell med fokus på daglig treningskvalitet for utøverne og styrke strukturer,
trenersituasjon og kompetanse på klubbnivå.
b. «Toppidrettsstrategien» skal være ferdig til å presenteres på
Motorsportkonferansen 2022.
c. «Toppidrettsstrategien» skal publiseres på forbundets nettsider.
d. Måloppnåelse og utvikling for minimum siste 5 år, skal løpende publiseres på
forbundets nettsider, minimum etter hver sesong, sammen med fullstendig
regnskap som viser kostnadene forbundet anvender til toppidrettsarbeid.
Forbundsstyrets vurdering:
Til punkt a:
I den kommende langtidsplanen for Norges Motorsportforbund, «NMF Vil», inngår strategien for
toppidrett. Samtidig bygger både handlingsplanene for breddeidrett, utdanning/kompetanse og
klubbutvikling i NMF Skal opp under toppidretten. Styrking av kompetanse helt ned på klubbnivå
er noe det fokuseres og satses på. Disse handlingsplanene er i stor grad allerede igangsatt.
Til punkt b:
Planen for toppidrett er igangsatt og er allerede presentert i forskjellige fora. Planen kan
presenteres ved behov.
Til punkt c:
Plan for toppidrett ligger på forbundets nettsider.
Til punkt d:
Måloppnåelse for den siste tingperioden er beskrevet i beretningen. Resultater blir fortløpende
publisert på NMFs hjemmeside/kommunikasjonskanaler og periodevise statusrapporter
utarbeides fortløpende. Hvor mye forbundet bruker på de forskjellige poster kommer klart fram av
regnskapet til NMF.
Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret viser til at toppidretten har en tydelig og forankret strategi og at forslagene fra
Karmøy allerede er igangsatt. Forbundsstyret anser forslaget fra Karmøy som overflødig.
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06.18 Forslag fra Karmøy Motocrossklubb om forsikringsvilkår for utøvere og
klubber
Forslaget:
1. Forbundsstyret pålegges å sende forsikringsvilkår og forsikringsbevis til
medlemsklubbene løpende etter hvert som de revideres. Dette gjelder både
Ansvarsforsikringen og Idrettsforsikringen. I tillegg skal vilkår og forsikringsbevis publisere
lett tilgjengelig på NMFs nettsider.
2. Forbundsstyret pålegges å forhandle fram forsikringsvilkår og forsikringsbevis i et språk
som lett kan relateres medlemsklubbenes situasjon. Hvis dette medfører en vesentlig
økning i premien, skal forbundsstyre besørge kvalifisert «oversettelses» slik at det ikke
kan oppstå tvil om forsikringsvilkårene relatert til medlemsklubbenes situasjon.
3. Forbundsstyret pålegges besørge at det utarbeides en årlig statistikk som viser hvilke
skader og uhell som dekkes, og ikke dekkes, av Ansvarsforsikringen og
Idrettsforsikringen
Forbundsstyrets vurdering:
NMF har publisert en enkel og litt tabloid informasjon om hva som gjelder for lisens- og
klubbansvarsforsikringen. Når det gjelder vilkårene for våre poliser kan vi ikke forenkle
forsikringsvilkårene som gjelder for våre poliser. NMF har årlig møte med vårt forsikringsselskap
hvor forsikringsforholdet blir gjennomgått. Opplysninger om forhold knyttet til personskader er
underlagt personvernet og kan ikke gis. Når det gjelder saker vedr ansvarsforsikringen får vi dette
ved hver gjennomgang.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret anser det forslagsstiller etterspør allerede er på plass når det gjelder forenklet
informasjon om lisenser og ansvar. Annet anser forbundsstyret være forretningsforhold en ikke
skal utlevere.

06.19

Forslag fra Karmøy Motocrossklubb om lansering av nye uferdige
IT-systemer

Forslaget:
Lansering av nye uferdige IT-systemer må forhindre
Forbundsstyrets vurdering:
NMF hadde tidligere sitt eget datasystem MITA. Dette systemet måtte oppgraderes da det var
blitt utdatert og samtidig måtte tilpasses det behov forbundet hadde og har. MITA var også et
system som var avhengig av stor integrasjon til idrettens datasystemer. Systemet ble også
oppfattet som et komplisert system å benytte ute i klubbene.
Forbundsstyret fattet et vedtak om ekstra fokus på forbundets IKT-løsninger i august 2019. Det
ble raskt klart at forbundet så seg tjent med et tett samarbeid med NIF for å utvikle tilpassede
løsninger for motorsporten. NMF har og hadde allerede kostnader knyttet til NIF sine systemer og
det var derfor også økonomisk lønnsomt med et slikt samarbeid. At nyutviklede IT systemer ikke
alltid er feilfrie ved lansering er helt naturlig og forbundsstyret anser ikke de lanseringer som NMF
har gjort har utmerket seg negativt. Tvert imot anser forbundsstyret at NMF endelig har systemer
som støtter medlemsklubbenes og utøvernes behov, samt at forbundets ambisjoner får sin støtte
i systemene. forbundsstyret er klar over at enkelte av NIF sine IKT systemer har vært noe
forsinket, som igjen har bidratt til NMF sin integrering har latt vente på seg. Dette gjelder blant
annet produkter knyttet til ny lisensordning.
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Det foreligger en klar strategi for forbundets IKT-utvikling. Forbundsstyret er også av den
oppfatning at all den tid idrettens særforbund er pålagt kostnader med idrettens systemer, så bør
NMF så langt det er praktisk mulig både delta i utviklingen og benytte disse, i stedet for å betale
en dobbelkostnad for ekstra systemer. I de tilfeller NMF har behov for særskilt tilpasning jobbes
det tett med utvikler, samt at innspill fra klubber og medlemmer blir hensyntatt. NMF er en av de
særforbundene under NIF som ligger lengst fremme på utvikling av IKT systemer.
Forbundsstyrets innstilling:
NMF har allerede en klar IKT-strategi og det foreligger rutiner for innfasing av særskilte systemer
som nå er under utvikling. Det må også understrekes at IKT-systemer er dynamiske og i
kontinuerlig utvikling med tanke på behovstilpasning. Forbundsstyret anser derfor at det forslag til
vedtak som er fremmet av forslagsstiller er på plass.

07

Fastsette kontingenter og avgifter

Forslag
Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette størrelsen på klubbkontingenter, lisensavgifter og øvrige
avgifter som er en del av det øvrige arbeide med årsbudsjettene.
Forbundsstyrets forslag til avgifter og kontingenter skal forelegges et ledermøte bestående av
klubbrepresentanter, til høring på Motorsportkonferansen før forbundsstyrets endelige beslutning.

Forbundsstyrets innstilling:
Forslag vedtas.

08

Behandle langtidsplan (NMF Vil) og budsjett

Forslag
Se forslag til NMF Vil dokument og langtidsbudsjett for tingperioden som vedlegg side x-x

Forbundsstyrets innstilling:
Det fremlagte forslag til NMF Vil og langtidsbudsjett for tingperioden vedtas.

09

Tilsette statsautorisert/registrert revisor

Forslag:
Forbundsstyret gis fullmakt til å engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere
regnskapet og eventuelt skifte revisorforbindelse dersom det oppstår behov for det.
Forbundsstyrets innstilling:
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Forslag vedtas.

10

Valg

Valgkomiteen bestående av Marianne Lundevold (leder), Svein Elgvin, Olav Hovet og Tina
Desiree Martinsen fremmer følgende innstilling:

Verv

Navn

Klubbtilhørighet

President

Emilie F. Westbye

Trøgstad KFU/KFUM

Visepresident Båtsport
Personlig vararepresentant

Per Christian Skoglund
Carina Bruvik Drange

Outboardklubben
Hjellestad Jet Ski Klubb

Visepresident Motorsykkelsport

Elin Frager

Personlig vararepresentant

Roald Karlskås

Osloungdommens
Motorsenter Trial
NMK Notodden

Visepresident Snøscootersport
Personlig vararepresentant

Johan Mattis Gaup
Bente Kirkhus

Kautokeino motorklubb
MK Trondheim

Visepresident Motocross
Personlig vararepresentant

Helge Stangeby Nilsen
Solveig Grodås

Jotunheimen MX-klubb
NMK Gardemoen

Ungdomsrepresentant
Personlig vararepresentant

Silje Moen Knutsen
Mette Fidje

Tvedestrand Racing Klubb
Kristiansand Trialklubb

Visepresident Radiostyrt Motorsport
Personlig vararepresentant

1. Visepresident (presidentens stedfortreder) velges blant valgte visepresidenter.
Valgkomiteens innstilling:
Elin Frager, visepresident Motorsykkel
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KONTROLLUTVALGET
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Terje Rønning
Lene Fevang
Roald Stenvik
Tore Lassesen

NMK Romerike
Asker Motorsportklubb
Vaulali Trialklubb
Flosta Båtsportklubb

Trygve Johnsrud
Kjersti Gudheim Pedersen
Gro Colseth
Helge Lilleeidet
Erik Coldevin

NMK Follo
Borg MC-klubb
Rakkestad Motorsportklubb
NMK Molde
Norsk Dragracing Gardemoen

LOVUTVALGET
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

SANKSJONSUTVALGET
Leder
Personlig vara for leder

Kjetil Bredesen

Jevnaker Motorklubb

Medlem Motorsykkel
Personlig varamedlem

Sverre Grytnes

Re Motorsportklubb

Medlem Snøscootersport
Personlig varamedlem

Ann Lund
Erlend Mjøen Berg

Nordreisa Motorklubb
Hemne Motorklubb

Medlem Båtsport
Personlig varamedlem

Harald Halvorsen

Tvedestrand Racing Klubb

Leder
Personlig vara for leder

Tor Linnerud
Harald Paulsen

Asker Motorsportklubb
Riska Motorsportklubb

Medlem Motorsykkel
Personlig varamedlem

Svein Nilsen

NMK Kongsberg

Medlem Snøscootersport
Personlig varamedlem

Ragna Anita Hansen

Nordreisa MK

Medlem Båtsport
Personlig varamedlem

Roger Einhaug

Arendal båtsportklubb

Medlem Radiostyrt Motorsport
Personlig varamedlem

APPELLUTVALGET

Medlem Radiostyrt Motorsport
Personlig varamedlem
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VALGKOMITE
Velges på forbundstinget etter innstilling fra forbundsstyret. Innstilling legges frem på
forbundsstyret.

REPRESENTANTER TIL TING OG MØTER I ORGANISASJONER NMF ER TILSLUTTET
Innstilling:
Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter.
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Sak 4
Tilbake»

BERETNING 2017-2021
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FORBUNDSSTYRET
Møter
Det har i perioden vært avholdt 72 møter og det er behandlet 583 saker.

Styrets sammensetning
Forbundsstyret hadde frem til 5. mai 2019 følgende sammensetning:
President:
Visepresident MX
og 1. visepresident:

Per Velde, Karmøy Motocrossklubb.
Hans Petter Engstrøm, Lunner Motorsport Motocross med personlig
vararepresentant Erik Skårdalsmo, Hell Motorsportklubb.

Visepresident MC:

Elin Frager, OMS trial-klubb Motorsykkel med personlig
vararepresentant Terje Lundevold, Kristiansand.

Visepresident båt:

Joyce Christine Andersen, Re Motorsport Båt med personlig
vararepresentant Carina Bruvik Drange Hjellestad, Jet Ski Klubb.

Visepresident RSM:

Kjetil Kristiansen, Lier Modellbilklubb med personlig vararepresentant
Pål Eide, Kodal RC Klubb.

Visepresident snøscooter:

Line Karlsen, Nordreisa MK Snøscooter med personlig
vararepresentant Tor Farstad, Meråker Motorsportklubb.

Ungdomsrepresentant:

Henrik Wahl, Hemne Motorklubb med personlig vararepresentant
Robin Smulan, Innherred Motorsport Klubb.

I tillegg bestod forbundsstyret av seksjonsledere valgt på seksjonsårsmøtet i november 2016 med sine
nestledere som personlige varamedlemmer:
Emilie Westbye Seksjonsstyreleder MC med varamedlem Kjetil Kopperud.
Ivar Schjetlein Seksjonsstyreleder Båt med varamedlem Hilde Slåttedalen. Ivar Schjetlein trakk seg som
seksjonsstyreleder båt august 2018. Hilde Slåttedalen tok over frem til seksjonsårsmøtet november
2018. Der ble Morten Bjerknæs ny seksjonsstyreleder båt.
Odd Georg Østbyhaug Seksjonsstyreleder SS frem til seksjonsårsmøtet november 2018 med
varamedlem Klemet Erland Hætta. Fra seksjonsårsmøtet november 2018 ble Klemet Erland Hætta
valgt til leder med varamedlem Nina Lunden.
Finn Olav Aasen, Trondheim RC Bil Klubb, Seksjonsstyreleder RSM, frem til februar 2018, med
varamedlem Christina Thorsbakken Nygård, GTL RC klubb. Christina Thorsbakken Nygård tok over som
leder fra februar 2018. Fra seksjonsårsmøtet november 2018 ble Håvard Gulliksen, SAS Modellbilklubb
RC nytt varamedlem RSM.

Etter ekstraordinært Forbundsting 5. mai 2019 har forbundsstyret bestått av:
President:

Emilie Westbye, Trøgstad KFUK/KFUM Trial

Visepresident MC
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og 1. visepresident:

Elin Frager, OMS trial-klubb Motorsykkel med personlig
vararepresentant Terje Lundevold, Kristiansand.

Visepresident MX:

Eirik Skårdalsmo, Hell Motorsportklubb med personlig
vararepresentant Ingunn Vinge, Hell Motorsportklubb.

Visepresident båt:

Per Christian Skoglund, Outboardklubben med personlig
vararepresentant Carina Bruvik Drange, Hjellestad Jet Ski Klubb.

Visepresident Snøscooter:

Line Karlsen, Nordreisa MK Snøscooter (permisjon fra 26. januar 2020)
med personlig vararepresentant Tor Farstad, Meråker
Motorsportklubb.

Visepresident RSM:

Kjetil Kristiansen, Lier Modellbilklubb (innvilget fritak fra 24. mars
2020) med personlig vararepresentant Pål Eide, Kodal RC Klubb.

Ungdomsrepresentant:

Elise Holtan, Lier Motorsportklubb med personlig vararepresentant
Robin Smulan, Innherred Motorsportklubb.

I tillegg har forbundsstyret bestått av seksjonsledere valgt på ekstraordinært seksjonsårsmøte i mai
2019 eller seksjonsårsmøtet i november 2020 med sine nestledere som personlige varamedlemmer:
Cato Karlsen, OMS trial-klubb, Seksjonsstyreleder MC med varamedlem Elisabeth Kobberød, ACM.
Morten Bjerknæs, seksjonsstyreleder båt med varamedlem Mette Moen Knutsen, Tvedestrand Racing
Klubb. Mette Moen Knutsen ny seksjonsstyreleder etter det ordinære seksjonsårsmøtet 2020, med
varamedlem Christian Hammernes, MK Trondheim.
Klemet Erland Hætta, Kautokeino Motorklubb, Seksjonsstyreleder SS med varamedlem Nina Lunden,
Tydal Motorsykkelklubb. Nina Lunden ny seksjonsstyreleder etter det ekstraordinære
seksjonsårsmøtet 2020, med varamedlem Tom Handeland, Åseral Snøscooterklubb fra
ekstraordinært seksjonsårsmøte 2021.
Christina Thorsbakken Nygård, GTL RC klubb, Seksjonsstyreleder RSM med varamedlem Håvard
Gulliksen, SAS Modellbilklubb RC. Sølvi Andreassen, Agder Modellbilklubb, ny seksjonsstyreleder etter
det ekstraordinære seksjonsårsmøte 2021, med varamedlem Christina Thorsbakken Nygård, GTL RC
klubb.

SEKSJONSSTYRER
Seksjonsstyreledere valgt på årsmøter:

Båtsport
Ivar Schjetlein, Hjellestad Jet Ski Klubb, fra 12. november 2016 til 23. august 2018.
Hilde Slåttedalen, Grenland Racerbåtklubb, fra 23. august 2018 til 17. november 2018.
Morten Bjerknæs, Outboardklubben, fra 17. november 2018 til 10. august 2019.
Mette Moen Knutsen, Tvedestrand Racing Klubb, fra 10 august 2019.

Vararepresentanter:
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Hilde Slåttedalen, Grenland Racerbåtklubb, fra 12. november 2016 til 23. august 2018.
Mette Moen Knutsen, Tvedestrand Racing Klubb, fra 23. august 2018 til 10. august 2019.
Christian Hammernes, MK Trondhjem Racingklubb, fra 14. november 2019.

Motorsykkelsport
Emilie Westbye, Trøgstad KFUK/KFUM Trial, fra 11. november 2016 til 4. mai 2019.
Cato Ove Karlsen, Osloungdommens Motorsenter Trial, fra 4. mai 2019.

Vararepresentanter:
Kjetil Kopperud, Oslo Motorsportklubb, fra 11. november 2016 til 16. november 2018.
Bjørn Hovden, Asker Motorsportklubb, fra 16 november 2018 til mars 2019.
Elizabeth Kobberød, Arctic Circle Motorsportklubb, fra 4. mai 2019.

Snøscootersport
Odd Georg Østbyhaug, Tydal Motorsykkelklubb, fra 13. november 2016 til 17. november 2018.
Klemet Erland Hætta, Kautokeino Motorklubb, fra 17. november 2018 til 4. mars 2021.
Nina Lunden, Tydal Motorsykkelklubb, fra 4. mars.

Vararepresentanter:
Klemet Erland Hætta, Kautokeino Motor Klubb fra 13. november 2016 til 17. november 2018.
Nina Lunden, Tydal Motorsykkelklubb, fra 17. november 2018 til 4. mars 2021.
Tom Handeland, Åseral Snøscooterklubb, fra 4. mars 2021.

Radiostyrt motorsport
Finn Olav Aasen, Trondheim RC-Bilklubb, fra 21. oktober 2015 (formelt valg 12. november 2016) til 26.
februar 2018.
Christina Thorsbakken Nygård, GTL-RC Klubb, fra 26. februar 2018 til 21. april 2021.
Sølvi Andreassen, Agder Modellbilklubb, fra 21. april 2021.

Vararepresentanter:
Christina Thorsbakken Nygård, GTL-RC Klubb fra 21. oktober 2015 (formelt valg 12. november 2016) til
26. februar 2018.
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Håvard Gulliksen, SAS Modellbilklubb RC, 17. november 2018 til 23. februar 2021.
Christina Thorsbakken Nygård, GTL-RC Klubb, fra 23. februar 2021.

ADMINISTRASJONEN
Følgende personer jobber nå i administrasjonen i NMF innenfor respektive fagområder:
Generalsekretær: Tony Isaksen
Assisterende generalsekretær/organisasjonssjef: Lena Baardseth
Forbundsadvokat: Geir Lilletvedt
Breddesjef: Mats Gundersen
Økonomisjef: Mathea Skoga Johansen
Konsulent klubbstøtte: Simen Høglien
Konsulent klubbstøtte/arrangement: Marthe Moen Hagen
Organisasjons- og utdanningsrådgiver: Kathrine Strand Hammond
Anleggskonsulent: Henrik Frisak
Følgende personer er tilknyttet toppidretten på prosentvise og tidsbegrensede avtaler:
Toppidrettssjef
Marius Dammyr
Team Norway junior Trial
Geir Børre Pedersen og Joa Hindren
Team Norway junior MX
Øystein Kjørstad
Team Norway junior Enduro
Erland Thomassen
Team Norway junior Aquabike
Stian Schjetlein
Team Norway junior Snowcross
Pål Grøtte
Team Norway junior Jenter
Marianne Agard-Michelsen
Team Norway utvikling Quad
Tommy Nordstø
Team Norway utvikling MX
Espen Blikstad
Team Norway utvikling Snowcross
Ståle Eggen
Team Norway utvikling Enduro
Pål Anders Ullevålseter
Team Norway utvikling Trial
Martin Hemmer
Team Norway Utviklingsutøvere
Erland Thomassen og Pål Anders Ullevålseter
Team Norway Elite
Marius Dammyr, Erland Thomassen og Pål Anders Ullevålseter
Landslagssjef Snowcross
Inge Gustavsson
Landslagssjef Motocross
Espen Blikstad
Landslagssjef Enduro
Pål Anders Ullevålseter
Landslagssjef Trial
Marius Dammyr
Landslagssjef Aquabike
Robert Andersen
Arbeidsmiljøet og sykefraværet i administrasjonen har i perioden vært belastende, blant annet på
grunn av tidligere presidents lederstil. Etter omorganiseringen og diverse tiltak oppfattes
arbeidsmiljøet for tiden som svært godt, med tydeligere roller og ansvar. Sykefraværet er nå lavt og
motivasjonen og arbeidsglede er langt bedre. Men arbeidshverdagen preges fortsatt negativt på grunn
av støy fra et lite enkeltmiljø innen motorsporten.
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INTERNASJONAL REPRESENTASJON GJENNOM VALGPERIODEN
Marit Strømøy, leder for utøverkomiteen i UIM fra mai 2014.
Harald Halvorsen, medlem av offshorekommisjonen i UIM fra oktober 2016.
Anders Minken var leder for trialkommisjonen i FIME fram til 2018, men tok en ny periode som
ordinært medlem fram til 2022.
Odd Georg Østbyhaug, medlem motocross-kommisjonen i FIME med ansvar for snøscootersport.
Ivar Schjetlein, medlem av aquabike-kommisjonen UIM fra oktober 2015.
Kenneth Throndsen, medlem av dragracing-kommisjonen i FIME til juni 2016.
Emilie F. Westbye, medlem av kvinnekommisjonen i FIM fra februar 2019 og IFM-medlem fra mai
2021.
Forbundet har fulgt opp alle internasjonale forpliktelser med bl.a. deltakelse på kongresser,
generalforsamlinger og øvrige møter i internasjonale forbund.
NMF har vært representert på Idrettstinget 24.-26. mai 2019, 28.-29. mai 2021 og 16.-17. oktober
2021, på en rekke ledermøter (NIF) og i andre sammenhenger i norsk idrett. I 2020 og 2021 har NMF
også en styreplass i Særforbundenes Fellesorganisasjon.

KOMITEER
Kontrollutvalget
Leder: Lene Fevang, Oslo MK.
Medlemmer: Erik Coldevin, NDRG, Heike Erdmann, NMK Gardermoen.
Varamedlemmer: Tore Lassesen, Flosta Motorbåtforening og Lars Thore Thomassen frem til 3. mai
2019.

Valgkomite
Leder: Marianne Lundevold, Kristiansand Trialklubb.
Medlem MC: Inger Marie Pauli Re Motorsport frem til 3. mai 2019 med personlig varamedlem Tina
Martinsen, NMK Kongsberg.
Medlem båt: Svein Elgvin Tvedestrand, Racing Klubb med personlig varamedlem Øystein Haugenes,
Tvedestrand Racing Klubb.
Medlem snøscooter: Olav Hovet, Valle Motorsportklubb med personlig varamedlem Åse Ingebjørg
Flatland, Valle Motorsportklubb.
Medlem RCM: Forbundsstyret fikk mandat av forbundstinget i 2017 om å utpeke medlem i
valgkomiteen fra RSM. Slike kandidater har man ikke greid å få på plass.
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ÆRESMEDLEMMER
NMF har i dag to æresmedlemmer, Svein Beheim Backe og Trygve Johnsrud.

STATUS IPD, NMF
1. Idrettspolitisk dokument (IPD) i 2017
1.1. Prosessen frem til vedtak
Arbeidet med NMFs Idrettspolitiske Dokument 2017-2021 ble utført av noen få sentrale ressurser i
forbundet, ledet av forbundets tidligere president. Grunnlaget for strategiske valg var i stor grad et
enmannsarbeid, og administrasjon og andre organisasjonsledd var svært lite involvert. En strategi for
motorsporten må ta inn over seg motorsportens meninger, ønsker og krav, samtidig må det være en
klar prioritering på hva som er viktigst for NMF sett i relasjon til ressurser. IPD oppfattes som
altomfattende og sett med et tilbakeskuende blikk kunne denne delen av arbeidet vært utført bedre.
Det ble gjennomført en undersøkelse blant Norges befolkning, personlige medlemmer i klubber
tilsluttet NMF og nøkkelpersoner/stakeholders, omtalt som «Innsiktsprosjektet». Undersøkelsen ble
gjennomført av Perceptor AS ved Leif Henrik Husom. Resultatet forelå i rapport 27.10.2017 og kan
derfor ikke ha hatt vesentlig påvirkning på strategiarbeidet før helt i sluttfasen. Det ble også stilt
spørsmål om hvorfor ikke medlemsklubbene hadde en tydeligere stemme i undersøkelsen.
Idrettspolitisk Dokument 2017-2021 ble vedtatt på ekstraordinært Forbundsting 10.11.2017.

1.2. Implementering av IPD i organisasjonen
IPD 2017-2021 inneholdt 72 strategiske satsninger og 32 strategiske måltall. Ambisjonene var til dels
store/omfattende, og det ville kreve gode handlingsplaner og strukturert oppfølging for å sikre at
forbundet beveget seg langs de satsningene man hadde bestemt seg for.
Frem til 2019 var det vanskelig å finne spor av IPD i administrasjonens og styrets arbeid. I en intern
GAP-analyse våren 2019 oppga ansatte i administrasjonen at de kun hadde delvis innsikt/kunnskap om
IPD og at arbeidet med innholdet i form av prosjekter og målsettinger ikke var blitt satt i prosess. De få
områdene fra IPD man arbeidet med var igangsatt fordi det lå naturlig i den enkeltes stillingsomfang.
Konklusjonen på GAP-analysen var at administrasjonen i svært liten grad hadde implementert IPD i sitt
daglige virke.
Ressurser var ikke identifisert og heller ikke kommunisert til organisasjonen. Det var derfor heller ikke
etablert et oppfølgingssystem for å sikre at prioriteringer i IPD ble gjennomført.

2. Status for IPD pr. første halvår 2019
2.1. Forbundsadministrasjonens arbeid med IPD
Som det fremkommer av pkt. 1.2. var det ikke etablert et systematisk arbeid med IPD. På direkte
spørsmål oppga de ansatte i administrasjonen at de brukte 80 % av arbeidstiden til å håndtere
medlemssaker (lisenser mv). Disse sakene kom gjerne fra klubbmedlemmene direkte, og
administrasjonen fungerte som et utvidet serviceapparat for klubbmedlemmer.

33

FORBUNDSTING NMF 2021

2.2. Endringer i forbundsstyret
Som en konsekvens av et langvarig anstrengt samarbeidsklima, arbeidsmiljømessige forhold og
manglende fokus på IPD og måloppnåelse, ble det fremsatt mistillitserklæring mot den sittende
presidenten på ekstraordinært forbundsting 05. mai 2019. Det var flertall for mistillitsforslaget og
presidenten måtte derfor tre ut av sitt verv med umiddelbar virkning.
Forbundstinget valgte et nytt forbundsstyre og dette styret har sittet frem til forbundstinget 2021.

2.3. Forbundsadministrasjonens kompetanse og ressursfordeling
Etter at det var konkludert med mangelfull implementering av IPD i organisasjonen, ref. pkt. 1.2. og
2.1., ble det gjennomført en kompetansekartlegging i administrasjonen for å se på om man hadde
riktig og nødvendig kompetanse for å kunne arbeide på en strukturert måte med å omsette IPD i
måloppnåelse. Kartleggingen konkluderte med at det var stor avstand mellom formell og uformell
kompetanse, sett i sammenheng med oppgavene forbundsstyret og IPD la til grunn.
Kartleggingen viste også at det var mangelfull ressursfordeling og at det ikke var noen strukturert
oppfølging av IPD.
Konklusjonen i kartleggingen var at forbunsadministrasjonen ikke ville være i stand til å utføre de
forventede oppgavene og at en reorganisering måtte til.

3. Revitalisering av forbundsadministrasjon og styre
3.1. Organisasjonsendringer forbundsadministrasjon
Som en konsekvens av de ambisjoner forbundet hadde, den manglende strukturerte
implementeringen og de kompetansemangler som var konstatert, valgte forbundsstyret å
reorganisere forbundsadministrasjonen for å møte utfordringene man stod overfor. Reorganiseringen
endte i den organisasjonen NMF har i skrivende stund, og prosessen frem til dette ble ivaretatt på best
mulig måte. Noen ansatte fikk ikke plass i ny organisasjon og nye medarbeidere ble ansatt.
I forbindelse med reorganiseringen ble det også tydeligere at forbundet skulle arbeide med klubber og
øvrige organisasjonsledd. Forvaltningen av enkeltmedlemmer skulle gjøres i den klubben hvor de er
medlemmer, slik resten av norsk idrett opererer.
Det ble laget stillingsbeskrivelser til alle funksjoner og rapporteringsstruktur ble etablert.
Etter omorganiseringen og moderniseringen av forbundet har servicegraden blitt langt bedre, og
behandlingstiden har gått ned. Forbundsadministrasjonen oppleves i dag som svært profesjonell, slik
styret ser det.

3.2. Flytting av forbundskontor
Forbundet flyttet høsten 2019 til Ullevål stadion. Målet med flyttingen var å kunne arbeide tettere
med kompetansemiljøene knyttet til NIF og andre særforbund, og å kunne tilby et attraktivt
arbeidssted for den kompetansen man søkte. Begge målene er langt på vei oppfylt.

3.3. Status på strategiske satsninger (72) og mål (32) i IPD
Samtlige målsettinger og punkter i IPD-en er fra 2019 ivaretatt gjennom respektive ansatte sine
ansvarsområder og respektive organisasjonsledd. Måloppnåelse og arbeid kommer frem i denne
beretningen. IPD-en er svært ambisiøs med tanke på organisasjonens kapasiteter og kompetanse.
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Enkelte satsninger har derfor ikke vært hensiktsmessige eller mulig å prioritere grunnet omfang,
manglende ressurser/kompetanse.

3.4. Styrets prioriteringer august 2019
Da forbundsstyret fikk fremlagt status på arbeidet med IPD forstod man at det var nødvendig å gi
enkelte områder prioritet i den gjenværende perioden frem til neste Forbundsting. Målet var å legge
ressurser i å løse de viktigste og mest prekære områdene for utviklingen av motorsporten langs linjene
i IPD.
Forbundsstyret vedtok å rette ekstra fokus på 5 områder (se pkt. 4).

4. Resultat på 5 prioriterte områder
Etter at forbundsstyret besluttet å sette ekstra fokus på 5 utvalgte områder, ble tydelige roller og
ansvar fordelt i forbundsadministrasjonen. Aktivitetene har senere vært gjenstand for ukentlige
oppfølgingsmøter.
12. mars 2020 stengte Norge ned i forbindelse med den verdensomspennende koronapandemien.
Dette har naturligvis påvirket arbeidet i NMF også. Sportslige aktiviteter har vært avlyst og
administrasjonen har i perioder måttet omprioritere på planer og fokus. Det var nødvendig å rette
større oppmerksomhet mot blant annet de endrede rammevilkårene for våre klubber og utøvere.
Dette har igjen hatt påvirkning på fremdrift på de 5 prioriterte områdene, selv om tilnærmet full drift i
administrasjonen har vært opprettholdt.
NMF organiserte arbeidet gjennom “Moderniseringsprosjektet” sommeren 2019, hvor de 5
fokusområdene skulle ha prioritet i planene for utvikling av organisasjonen fram mot 2021. NMF skulle
effektivisere den interne ressursbruken gjennom en velfungerende organisasjon. Dette skulle gjøres
blant annet gjennom en digitalisering og forenkling av medlemmenes møte med NMF. NMF skulle
også få på plass en tydeliggjøring av forvaltningen av toppidretten. Rammebetingelsene for god drift
skulle ivaretas og viktigst av alt skulle det satses på robuste klubber og klubbutvikling. Alt dette skulle
henge sammen med mål om å bruke mest mulig av ressursene på aktivitet og til medlemmenes beste.

4.1. Velfungerende administrasjon
Nytt forbundsstyre vedtok å bygge en ny administrasjon med kompetanse tilpasset de utfordringer
NMF stod/står ovenfor, samt flytte administrasjonen til Ullevål og resten av norsk idrett. Dette
arbeidet ble gjennomført fra høsten 2019 til sommeren 2020. Organisasjonen er i dag samkjørt mot et
felles målbilde, alle roller er definerte og det er godt driv i alle prosjekter, slik styret ser det. Interne
oppfølgingssystemer er i hovedsak velfungerende. Administrasjonen har også evnet å tilpasse seg
hyppige endringer i oppgaver relatert til omgivelsene.
På tillitsvalgtsiden har det blitt gjennomført tre tillitsvalgtseminarer og rutinene for å ta imot nye
tillitsvalgte er revidert. Forbundsstyret valgte i 2019 også å gjennomføre årlige samlinger med
administrasjonen for å styrke både samarbeid og relasjon. Det har blitt gjort tydelige grenseoppganger
mellom tillitsvalgte og ansatte, samt at roller og ansvar har blitt gjennomarbeidet for å finne en
arbeidsfordeling som er i tråd med god organisasjonsskikk. Regionene og banegruppen har fått nye
mandater og det er utarbeidet en rekke prosessbeskrivelser for at de ulike aktørene i NMF enkelt skal
kunne utføre arbeid i sine roller. Både forbundsstyret og de fleste seksjonsstyrene har vedtatt
styreinstrukser.
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Et område som har fått mindre fokus enn det som sårt trengs er kvinneidretten og arbeidet med
integrering og tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelser. IPD omtaler ambisiøse mål på
disse områdene også, men med de utfordringer forbundet har hatt i perioden har det ikke latt seg
gjøre å levere tilfredsstillende på disse områdene. Det skal legges til at i flere av grenene arbeides det
godt med særlig kvinneidretten, og flere prosjekter skal ha honnør for sitt arbeid og engasjement.

4.2. IKT/digitalisering
NIF etablerte høsten 2018 en digitaliseringsstrategi for norsk idrett. Denne har følgende mål:
-

Enklest mulig å få flest mulig med både som aktiv og frivillig

-

Effektive arbeidsprosesser og mest mulig ressurser til aktivitet.

Målet med prosjektet er:
1. Å få kvalitet på opplysninger om medlemmer
2. Forenkle hverdagen til klubber, medlemmer og frivillige
3. Etablere gode løsninger på dialog og kommunikasjon mellom alle ledd
4. Lage en felles løsning for innsikt, analyse og rapportering
5. Modernisere idrettens felles IKT-plattformer

Det største organisatoriske løftet fra 2019 og fram til dags dato er det NMF har levert på digitalisering.
NMF hadde i flere år benyttet en digital plattform som het MITA. MITA var en gammel plattform som
krevde mye manuell jobbing. Med bakgrunn i betydelige investeringskostnader knyttet til
oppgradering/tilpasning og NIFs digitaliseringsstrategi besluttet NMF i 2019 å tilpasse seg resten av
idretten. I januar 2020 la NMF ned MITA og gikk over til mer effektive systemer fra NIF. I tillegg har
NMF utviklet noen egenproduserte systemer spesialtilpasset NMF sine behov. Disse er blant annet
kjøretøyregister, digitalt kjøp av startnummer, arrangementsplattform, klubb og anleggsoversikt,
plattform for baneinspeksjon og applikasjon for «Kom og Prøv» lisens. I 2020 ble “iSonen” en felles
arrangementsløsning for hele idretten, utviklet i en første versjon. Nye løsninger for
medlemsadministrasjon og mer effektive og fleksible betalingsløsninger lanseres også om kort tid.
Gjennom et tett samarbeid med NIF og noen eksterne ressurser har NMF fått etablert et enhetlig
system sammen med resten av norsk idrett. Dette har vært og vil over tid både være
kostnadsbesparende og forenklende for NMF sine medlemsklubber. Et ensartet og forbedret
medlemssystem er på plass og er i en kontinuerlig utvikling. Digitaliseringen av NMF må ses som en
dynamisk prosess som må tilpasses etter behov og omgivelsene, og er ikke en statisk løsning hvor alt
er ferdig ved lansering.
Kjernen i systemet er en unik ID per medlem og kontroll på våre egne medlemsdata. Det er
grunndataen som gir NMF mulighet for integrasjon med andre systemer og mulighet til å forbedre
kommunikasjon og medlemsforvaltning i hele vår organisasjon. Basert på rolle og funksjon vil den
enkelte innen NMF få tilgang til relevante tjenester for å utføre bestemte oppgaver. Det har vært lagt
ned et betydelig arbeid for å modernisere den digitale plattformen og bruken av denne, og dette
arbeidet vil fortsette en tid framover tilpasset NMF sine behov.
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Gjennom en sentral database har man sentralt i NIF fått inngående innsikt og analyse av hele idretten.
Denne innsikten vil nå etter hvert rulles ut i NMF sin organisasjon, slik at man fortløpende vil få tilgang
til relevante data som for eksempel utviklingen i antall ungdommer i en bestemt gren, andel kvinner i
styrer eller andel trenere med hvilken type kompetanse på forskjellig nivå. Dette vil den nærmeste
tiden bli et nyttig verktøy for videre utvikling av hele NMF, gi innsikt i utviklingstrekk og gjøre oss i
stand til å sette ressurser på målrettede tiltak for å forsterke tiltaket eller for å tette igjen hull som
oppdages.
Hele veien har NMF hatt tett dialog med NIF om hvilke funksjoner som er viktig å etablere for at
systemene skal fungere tilfredsstillende for våre klubber, og selv om en del funksjonalitet har tatt og
tar mer tid enn hva NMF ønsker seg, har det gradvis blitt bedre funksjonalitet. Enkelte funksjoner har
NMF også utviklet på egenhånd for at fremdriften skulle bli akseptabel.
NIF ønsker å samle all idrett digitalt og NMF valgte i 2019 å følge NIF sin strategi. NMF er i dag en av
særforbundene som ligger lengst fremme når det kommer til digitalisering av alle prosesser, slik vi ser
det.

4.3. Rammebetingelser
NMF har i perioden fått en inngående kjennskap til hvordan allokering av ressurser fra
Kulturdepartementet via NIF skjer til NMF. Dette er kunnskap NMF benytter for å sette inn konkrete
tiltak på områder som opprettholder og eventuelt kan gi ytterligere tilskudd fra NIF.
Motorsportforskriften er en viktig rammefaktor for NMF og har i perioden vært under angrep fra
private interesser. Dette har ført til endringer i Vegtrafikkloven og Motorsportforskriften – og som ikke
tjener NMFs medlemmer, slik vi ser det. Dessverre er det knyttet flere uklarheter til ny forvaltning.
Dette jobber NMF med å få klarhet i.
NMF er i dialog med Sjøfartsdirektoratet for å ivareta NMFs interesser rundt innføring av et nytt
høyhastighetssertifikat for båt. Dialogen er positiv, og vi avventer endelig utfall i saken.
Nye miljøkrav fra lokale/regionale og sentrale myndigheter gir mindre forutsigbarhet for utøvelse av
motorsport. Faktabaserte målinger (blant annet gjennom prosjekter i AMT-utvalget) gir NMF gode
argumenter for å hjelpe klubber/anlegg. Krav til støy og miljøutslipp gjør at motorsporten må tenke
nytt. Overgang til ny teknologi er allerede en del av sporten vår både internasjonalt og nasjonalt.

4.4. Robuste klubber (klubbutvikling)
Etter omorganiseringen av forbundet har NMF gjort flere ulike forsøk på å tilnærme seg klubbutvikling
på en måte som oppleves attraktiv og verdifull for medlemsklubbene. NMF anser det som sin rolle
blant annet å utvikle møteplasser og kompetanse- og utviklingstilbud som klubber benytter til å bygge
sin egen kompetanse. I rollen hører det også med å legge til rette for erfaringsutveksling, og ha
utviklende dialog på tvers av regioner, seksjoner og grener. Målet er at vi sammen utvikler en enda
bedre organisasjon med en ledelse som støtter opp om klubbene og deres aktivitetstilbud til
medlemmene.
NMF består i dag av i underkant 300 klubber. Klubbene er plassert over hele landet og NMF-klubber er
representert i over halvparten av landets kommuner. Antall medlemmer og aktiviteter varierer fra
klubb til klubb. NMFs klubbutvikling skal hjelpe klubbene til å bli sin beste utgave av seg selv. Gjennom
å skolere klubbene i godt styrearbeid og viktigheten av å inkludere hele organisasjonen i drift av
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idrettslaget ønsker vi å oppnå færre utbrente klubbledere og flere engasjerte og informerte
tillitsvalgte i hele organisasjonen. Dette arbeidet er systematisert og igangsatt fra NMF sin side, men
langt fra ferdig i implementeringen.
NMF har i tingperioden arrangert nærmere 400 kurs. Dette er blant annet sikkerhetsleder- og
aktivitetslederkurs, trenerutdanning og funksjonærutdanningskurs. Utdanningsløpet til NMF tilbyr
både kurs som er nødvendige for å gjennomføre organisert aktivitet og kurs som tilfører våre klubber
høyst nødvendig kompetanse for å skape bedre aktivitet. Vinteren 2020/2021 ble det besluttet å
gjennomføre egne lederkurs for ungdom for å rekruttere flere unge tillitsvalgte, og våren 2021 ble
første kurs avholdt.
I 2020 startet NMF på digitalisering av sitt utdanningsinnhold med å produsere e-kurs for grenenes
lisensutdanning. Digitaliseringen var høyst nødvendig for å sikre at alle utøvere får lik teoretisk
grunnutdanning, men også for å støtte klubbene med kompetansepåfyll og effektivisere tidsbruken til
klubbenes frivillige. Tilbakemeldingene NMF har fått fra flere klubber er at dette har blitt inkorporert i
deres lokale utøverutdanning - og at de er veldig fornøyde med denne gjennomføringen. Høsten 2020
ble prosessen for et heldigitalt stevnelederkurs for RSM, samt oppdateringskurs for stevneledere og
juryledere og teknisk kontrollant i MC og SS, påstartet. Oppdateringskursene sto ferdig før nyttår 2020
og har gjort det enklere enn noen gang å få nødvendig kompetansepåfyll for funksjonærene. Høsten
2021 avsluttet testingen av RSM-kurset, og det ligger nå åpent for alle som ønsker å bli stevnelederfunksjonær i RSM.
NMF har siden 2019 også arbeidet målrettet med trenerutvikling gjennom rammeverket
«Trenerløypa» samt støtteverktøy som utviklingstrapper for grener og videobank med øvelser. Per 1.
oktober 2021 har 91 personer gjennomført Trener 1 og 17 gjennomført Trener 2.

4.5. Toppidrett
Norges Motorsportforbund har i den siste tingperioden fortsatt sitt arbeide med å få utviklet
toppidrettsvirksomheten i forbundet. Dette ble operasjonalisert (satt ut i live) gjennom mål i IPD og
vedtak gjennom valgperioden. Handlingsplanen for toppidrett er forankret innen toppidretten og i de
fora det er naturlig, og planen er komplementær sammen med handlingsplanene for breddeidrett,
kompetanse/utdanning og klubbutvikling. Det har vært svært viktig med en rød tråd på tvers av
fagområdet i dette arbeidet.
Satsningen gir allerede frukter gjennom gode toppidrettsresultater siste del av tingperioden.
Motorsportakademiet (MA) har i perioden blitt lagt ned og er erstattet med NMF toppidrett. NMF
toppidrett har som oppgave å jobbe mot de målene som er satt av landslagssjefer og trenere i samråd
med toppidrettssjef. I 2020 ble det etablert en toppidrettsgruppe bestående av Pål Anders
Ullevålseter, Erland Thomassen, Marius Dammyr og Espen Blikstad som er en gruppe som jobber med
å utvikle toppidretten i forbundet i sin helhet. Gruppen har komplementær kompetanse og vil være
dynamisk etter de behov toppidretten til enhver tid har. Gjennom en utfordrende tid har denne
gruppen kartlagt hvilket behov grenene har. Gruppen har også jobbet for å kartlegge hvilke utøvere
som faller utenfor toppidrettsmodellen og sørget for at også disse er inkludert i toppidrettssatsningen.
Gruppen gir også innsikt til grenansvarlige og bidrar til kravsetting, uttak og treningskompetanse i
respektive grener.
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Det har vært en strukturert tilpasning og det har vært jobbet hardt de siste årene for å få
annerkjennelse hos Olympiatoppen (OLT). Til tross for noen uenigheter har dette arbeidet båret
frukter. Vi har i dag fem stipendutøvere hos OLT - og NMF har et fruktbart samarbeid med regionale
sentre rundt om i landet. OLT sentralt (Oslo) har følgende kriterier for å få støtte:
1. Resultater først - deretter støtte er grunnleggende.
2. Før særforbund får økonomisk støtte, skal de være kvalifisert i Olympiatoppen med minst et
utøver- eller lagstipend.
3. Følgende prioriteringer gjelder ved økonomisk støtte: Særforbund med olympiske idretter, og
innenfor disse:
a. store internasjonale idretter
b. de mest tradisjonsrike vinteridrettene.
Særforbund som ikke har olympiske idretter hvor det internasjonale og nasjonale
treningsomfanget er stort.
c. Særforbund med evne til over tid å skape eget inntektsgrunnlag for sin
toppidrettsdrift.
d. Idretter med overføringsverdier som har stor betydning for utviklingen av de som
inngår i de tre førstnevnte kategorier.
4. Alle støtteordninger dekkes over Olympiatoppens budsjett. Det betyr at de må sees på som
en helhet, selv om de ikke blir veid opp mot hverandre.
Hovedfokuset til NMF toppidrett er å få en god og gjennomførbar «rød tråd» gjennom organisasjonen.
Den røde tråden starter ute i klubbene og regionene som skal jobbe med bredde og rekruttering. Ut
ifra dette skapes det utøvere til prosjektet Team Norway junior. Denne satsingen er «morgendagens
utøvere» i alderen 13-16 år som blir tatt ut for et førstegangsinntak. Intensjonen bak denne satsingen
er å utvikle flere toppidrettsutøvere i flere av våre grener, gjerne i tett samarbeid med klubb. Disse kan
igjen gå videre til utviklingsteam og videre til et landslag. På det ekstraordinære tinget i 2019 ble det
vedtatt at det skulle utarbeides en ny modell for toppidrett og den nye modellen ble vedtatt desember
2019 i forbundsstyret.
Denne modellen inneholder tre nivåer nevnt over. Modellen skaper grunnlag for progresjon hvor
utøvere får tydelige krav og aksepterer de forventninger som stilles for å bli en del av toppidretten og
videre en del av verdenseliten. De viktigste kravene er at utøveren ser på idretten sin som hovedfokus,
tenker og satser langsiktig, og at internasjonale medaljer er hovedmålet på sikt. Skal utøveren bli en
del av et landslag vil det kreve full satsnings på EM eller VM, eventuelt andre kvalifiserte statusløp (for
eks. Amsoil i Snowcross og Kingscup i Aquabike). Modellen bidrar til å skape et sterkere grunnlag for
internasjonale resultater.
Det gjenstår fortsatt en god del før toppidretten er der vi ønsker å være, og NMF toppidrett er fortsatt
i en oppbyggingsfase med tanke på den nye modellen. Det har vært noen utskiftninger med hvem som
har hatt ansvaret for NMF toppidrett gjennom den siste tingperioden. Den største utfordringen er
likevel forståelse og anerkjennelse i vår egen organisasjon om at toppidrett er et fagfelt man må jobbe
systematisk og langsiktig med over lang tid. Vi har per dags dato for lite faglig trenerkompetanse for
toppidrett i miljøene og klubbene. Dette er samtidig et kompetansehevingstiltak som det jobbes
kontinuerlig og målrettet mot. Utfordringen ligger i å kunne skape en trygg modell hvor vi utdanner,
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utvikler, opprettholder og benytter ervervet kompetanse over tid. Kontinuitet og forutsigbare rammer
er avgjørende for gode resultater i toppidretten.
I dag har vi mange utøvere som kjører og bor i utlandet som er profesjonelle. Mange av disse førerne
har vært gjennom toppidrettssystemet til NMF. Vi har i dag utfordringer med å kunne tilby de beste
utøverne våre nok oppfølging og bidrag slik at de kan ta steget helt til verdenstoppen i respektive
idretter. Økonomi er en viktig faktor i den forbindelse.
Samtidig som vi har fått flere utøvere inn i på Olympiatoppen er det også utfordrende å stå utenfor
som et ikke-olympisk forbund. I dag er det bare to særforbund som er ikke-olympiske som har en
samarbeidsavtale med Olympiatoppen. NMFs mål er at forbundet må få på plass en slik avtale i løpet
av de nærmeste årene.
Les om generelle krav for toppidretten og modellen på: https://nmfsport.no/toppidrett/

Modellen viser hvordan toppidretten er organisert i dag.

4.5.1. Landslag
Det har gjennom perioden vært 5 landslag som har gitt gode resultater. Dette er det høyeste nivået og
har de høyeste kravene til utøverne for å være en del av i NMF.
Trial Landslaget
Snowcross Landslaget
Motocross Landslaget
Enduro Landslaget
Aquabike Landslaget

4.5.2. Eliteutøvere
Det er i dag tre utøvere som ikke har team, men som blir fulgt opp gjennom trening og målsettinger av
toppidrettsgruppa og annet støttepersonell.
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4.5.3. Utviklingsteam
Dette er et team som skal være et mellomledd til junior og landslag. Det har tidligere vært for stort
gap mellom disse to leddene, men nå har NMF en naturlig progresjon i utvikling, erfaring
internasjonalt og satsningsnivå. Målet er at de fleste som er i denne gruppen skal komme seg videre til
landslaget.
Disse har utviklingsteam i dag:
Team Norway utvikling Trial (Opprettet 2020)
Team Norway utvikling Snøskuter seksjon (Opprettet 2020)
Team Norway utvikling Motocross (Opprettet 2020)
Team Norway utvikling Enduro (Opprettet 2020)
Team Norway utvikling Quad (Opprettet 2020)

4.5.4. Utviklingsutøvere
Det er fire utøvere fra Roadracing som det jobbes aktivt med, men som det ennå ikke har opprettet et
team for.

4.5.5. Team Norway junior
Denne satsingen har blitt driftet på en utmerket måte både før og i tingperioden. Man ser nå gode
resultater/effekter av dette langsiktige arbeidet gjennom utøvere som nå har blitt
toppidrettsutøverne. Team Norway junior gir unge utøvere med langtidsplaner og ambisjoner om
internasjonal satsning, de som er indre motivert og ønsker å komme videre på utviklingsteam og
landslag, en arena for videre satsning. Team Norway junior utdanner morgendagens utøvere til å
kunne bli og å få en forståelse for hva toppidrett dreier seg om.
Innen denne gruppen kan NMF søke om særskilte post 3 midler. Det som legges til grunn er en faglig
vurdering av en utviklingsorientert ungdomsidrett.

4.5.6. Oversikt eksisterende team
Team Norway junior Trial
Team Norway junior Snowcross
Team Norway junior Enduro
Team Norway junior Motocross
Team Norway junior Aquabike
Team Norway junior jenter
Team Norway junior Motorsport (lagt ned 2019)

4.5.7. Utøverstipendordningen
Det har vært lagt ned et betydelig arbeid for stipendordningen og søknadene inn mot Olympiatoppen
(OLT) i hele perioden. Ordningen går ut på at de beste utøverne i forbundet kan søkes inn til OLT etter
en faglig vurdering av NMF toppidrett. Det er kun de som har topp prestasjoner i verdenstoppen som
har mulighet til å komme gjennom nåløyet for å få stipend. OLT sier: Resultater først, så støtte. Et
utøverstipend er en anerkjennelse om at det gjøres et godt toppidrettsarbeid i NMF. De utøverne som
har fått stipend i perioden er:
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2017
Genette Våge – Utviklingsstipend
Stian Schjetlein – B-stipend
Elias Ishoel - Utviklingsstipend
2018
Ingveig Håkonsen - Utviklingsstipend
Stian Schjetlein - B-stipend
Daniel Svea Andersen - Utviklingsstipend
Elias Ishoel - Utviklingsstipend
2019
Elias Ishoel - Utviklingsstipend
Malene Andersen - B-stipend
Ingveig Håkonsen - Utviklingsstipend
Stian Schjetlein - B-stipend
2020
Elias Ishoel - Utviklingsstipend
Malene Andersen - B-stipend
Ingveig Håkonsen - Utviklingsstipend
Stian Schjetlein. - B-stipend
Daniel Svea Andersen - Utviklingsstipend
2021
Elias Ishoel - B-stipend
Malene Andersen - B-stipend
Ingveig Håkonsen - Utviklingsstipend
Stian Schjetlein - B-stipend
Daniel Svea Andersen - Utviklingsstipend
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4.5.8. Beste resultater gjennom 2017-2021
Det er trenere, grener, utøvere, klubber, frivillige, medlemmer og ikke minst foreldre som har
æren for alle de gode resultatene. De er selve drivkraften. Det har vært jobbet med gode
holdninger og verdier, tilrettelagt for gode treningsmuligheter for utøveren, og det vært en
enorm indre motivasjon hos teamet rundt utøverne. Det har vært jobbet strukturert og
kontinuerlige i opptil 10 år med langsiktig satsning for å skape resultatene. Det har vært vist
godt lederskap fra trenere og det har vært fokus på å gjøre hverandre gode. Resultater skapes
ikke over natten, men det skapes ved at vi har tydelige målsettinger, går i samme retning og
at vi respekterer hverandre som mennesker. Her kommer en oppdatert liste over alle
resultatene. Noen sesonger er fortsatt i gang. Resultater datert 12. oktober.

Trial sammenlagt
Gull EM senior (2021)
4. plass Trial GP kvinner, sølv Junior EM (2019),
bronse ungdoms EM (2018) 6.plass trial 2 kvinner
(2019)
5. plass trial 2 (2021)

Gull EM kvinner (2019) Bronse (2017)
Bronse lag VM kvinner (2017, 2019, 2021)

Gull Trophy class lag VM herrer (2021)

Enduro sammenlagt
Junior EM nr. 10 (2017)
Junior EM nr. 10 (2018)
Senior herrer VM nr. 7 (2020)
Woman VM nr. 7, Kvinner EM 5. plass (2021)

Junior EM nr. 5 (2018)
Junior EM nr. 4 (2019)
Damer VM nr. 9 (2020)
Enduro 1 VM nr. 12 (2021)

Snowcross sammenlagt
AMSOIL Gull PRO herre: 2019, 2020, 2021

AMSOIL gull PRO kvinner: 2021
AMSOIL bronse PRO kvinner: :2019

MX
EMX125 nr. 4 (2017)
EMX250 nr. 11, WEMX125 nr. 1 (2019)
VM Junior 125 nr. 1 (2021)
EMX 250 nr. 2 (2021)
EMX woman 250 nr. 4 (2021)

EMX250 nr. 10, WEMX nr. 3 (2018)
EMX250 nr. 3, EMX open nr. 5, EMX 125 nr. 10 (2020)
EMX125 nr. 5 (2021)
EMX woman 125 Gull (2021)

Aquabike
Gull VM Ski GP (2020)
VM Ski GP sølv og bronse (2019)
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Gull VM Parallell slalom Ski GP (2019)
Foreløpig 3.plass Ski GP VM (2021)
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Quadcross
EM sølv herrer 2017, 2018, 2021
RSM
Gull VM junior og 4.plass VM senior (2019)
Sølv EM og 4. plass 2019
Speedway
VM 85cc 2 plass 2017

4.5.9. Rent Særforbund og Antidoping
NMF ble høsten 2019 sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge. I tillegg gjennomgår alle
våre tilknyttede utøvere opplæring i antidoping og utøvere som skal ha internasjonal lisens må
dokumentere bestått opplæring for å få denne.
Videre har NMF inngått et samarbeide med AvogTil med på alkovett innen idretten. Samarbeidet er
under utvikling, og AvogTil har deltatt på forbundsstyremøte i NMF for å fasilitere drøftinger og tiltak
for dette temaet. De stiller også med opplæringsmateriell som forbundet innlemmer i sine kurs og
utdanninger samt at de i fremtiden vil være å se på flere av NMFs arenaer.

4.5.10. Samarbeidsavtale med Norges Toppidrettsgymnas (NTG)
Samarbeidet med NTG innebærer at vi tilrettelegger for at elever kan bedrive MX i tillegg til å ta en
utdanning. Samarbeidet skal også gi andre grener i NMF toppidrett muligheten til å hente kompetanse
og bruke NTG sine fasiliteter. Vi har fortsatt utviklingspotensial til å benytte oss i større grad av
avtalen. Intensjon er å vokse frem et tettere samarbeid for å tilrettelegge og utvikle MX og andre
motorsportgrener.

4.5.11. Motorsportgallaen
Motorsportgallen er en viktig arena hvor NMF får muligheten til å hedre utøvere, frivillige og klubber
som legger ned mye tid og ressurser til idrettene våre. Gallaen har blitt arrangert i forbindelse med
motorsportkonferansen i 2017, -18 og -19. På grunn av Covid-19 ble det ikke arrangert
motorsportgalla i 2020. Det ble allikevel delt ut Årets ildsjel dette året.

I perioden ble følgende personer kåret til Årets motorsportutøver:
2017: Kvinnelandslaget Trial

Ingveig Håkonsen, Huldeborg Barkved, Mette Fidje & Erika Melchior

2018: Christopher Tveråen

Quad – Nøtterøy Motorsportklubb

2019: Ingveig Håkonsen

Trial – Skiptvedt Motoraktivitetsklubb

I tillegg til Årets Motorsportutøver har vi følgende vinnere:
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2017
Årets Motorsykkelsportutøver:

Kvinnelandslaget Trial; Ingveig Håkonsen, Huldeborg Barkved,
Mette Fidje & Erika Melchior

Årets Båtsportutøver:

Stian Schjetlein, Hjellestad Jet Ski Klubb

Årets Snøscooterutøver:

Malene Andersen, Alta Motorsportklubb

Årets Radiostyrt motorsportutøver:

Ikke utdelt.

Kvinnelige utøver:

Ingveig Håkonsen, Skiptvedt Motoraktivitetsklubb

Årets Gjennombrudd:

Kevin Horgmo, Lunner Motorsport

Årets Forbilde:

Jørgen Bye

Årets Ildsjel:

Gro Colseth

Årets Arrangør:

RE Motorsport

Årets Trener:

Pål Anders Ullevålseter, Enduro

2018
Årets Motorsykkelsportutøver:

Christopher Tveråen, Nøtterøy Motorsportklubb

Årets Båtsportutøver:

Tobias Munthe-Kaas, Outboardklubben

Årets Snøscooterutøver:

Malene Andersen, Alta Motorsportklubb

Årets Radiostyrt motorsportutøver:

Daniel Kobbevik, Oslo Modellbilklubb

Kvinnelige utøver:

Malene Andersen, Alta Motorsportklubb

Årets Gjennombrudd:

Tobias Munthe-Kaas, Circuit, Outboardklubben

Morgendagens utøver:

Theodor Liseth, Aquabike, Hjellestad Jet Ski Klubb

Morgendagens utøver:

Mathias Pollestad, Track Racing, Elgane Motorsykkelklubb

Årets Forbilde:

Caroline Olsen

Årets Ildsjel:

Kjersti Pedersen

Årets Arrangør:

Riska Motorsykkelklubb, NM-veka X-trial

Årets Trener:

Stian Schjetlein, Aquabike

2019
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Årets Motorsykkelsportutøver:

Ingveig Håkonsen, Trial, Skiptvedt Motoraktivitetsklubb

Årets Båtsportutøver:

Andrè Solvang, Circuit, Drammen Sportsbåt Team

Årets Snøscooterutøver:

Elias Ishoel, Snowcross, NMK Oppdal

Årets Radiostyrt motorsportutøver:

Daniel Kobbevik, Oslo Modellbilklubb

Kvinnelige utøver:

Mathea Selebø, Motocross, Elgane Motorsykkelklubb

Årets Gjennombrudd:

Theodor Liseth, Aquabike, Hjellestad Jet Ski Klubb
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Morgendagens utøver:

Martine Hughes, Motocross, Elgane Motorsykkelklubb

Årets Forbilde:

Erik Sundblad Johansen

Årets Ildsjel:

Arild Sande

Årets Arrangør breddearrangement:

NMK Follo, Gultvedt Grand Prix

Årets Arrangør publikumsarrangement: RE Motorsport, Tønsberg Båtrace
Årets Trener:

Marius Dammyr, Trial

2020
Årets Ildsjel:

Jarle Hagane

4.5.12. Flere internasjonale resultater
2017
Europamester Aquabike Ski GP2

Daniel Svae Andersen

Verdensmester Aquabike Ski GP2

Daniel Svae Andersen

Europamester Aquabike Slalom

Stian Schjetlein

1. Plass UIM World Ranking Aquabike

Stian Schjetlein

Europamester Snowcross

Martin Moland

VM Ygt 85cc

Mathias Pollestad

2018
Europamester Offshore 3C,

Erik Sundblad Johansen og Robert Aunvik

Europamester Track Racing 85cc

Mathias Pollestad

2019
Verdensmester Offshore 3C, Erik Sundblad Johansen og Robert Aunvik
Verdensmester Circuit GT30,

Andrè Solvang

Verdensmester Aquabike Ski GP1

Stian Schjetlein

Verdensmester Aquabike GP 3.3

Theodor Liseth

Verdensmester Snowcross Pro Open

Elias Ishoel

Europamester Trial

Ingveig Håkonsen
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2020
Verdensmester Aquabike Ski Slalom

Daniel Svae Andersen

Verdensmester Aquabike junior 13-15 Theodor Liseth
Verdensmester Aquabike Ski GP1

Stian Schjetlein

Verdensmester Snowcross Pro Open

Elias Ishoel

4.5.13. Kongepokaler
MOTORSYKKEL
2017: Magne Klingsheim (herrer) & Thea Emilie Asphaug Johansen (kvinner), Motocross
2018: Ib Vegard Andersen (herrer) & Ingveig Håkonsen (kvinner, Trial
2019: Carl Berthelsen, Roadracing
2020: Mathias Pollestad, Track Racing

SNØSCOOTER
2017: Ikke utdelt på grunn av få deltagere i NM
2018: Ikke utdelt på grunn av få deltagere i NM
2019: Ikke utdelt på grunn av få deltagere i NM
2020: Ikke utdelt på grunn av få deltagere i NM

BÅTSPORT
2017: Ikke utdelt på grunn av få deltagere i NM
2018: Ikke utdelt på grunn av få deltagere i NM
2019: Ikke utdelt på grunn av få deltagere i NM
2020: Ikke utdelt på grunn av få deltagere i NM

RADIOSTYRT MOTORSPORT
2017: Joakim Nikolaisen
2018:
2019: Daniel Kobbevik, 1:10 Offroad
2020: Petter Sølvberg

47

FORBUNDSTING NMF 2021

4.5.14. Internasjonale arrangementer med VM og EM status
I denne tingperioden har det vært arrangert følgene internasjonale mesterskap i Norge:
2017

EM Offshore i klassene 3A og 3C i regi av Tvedestrand Racing Klubb
VM-runde Circuit for klasse F2 i regi av Re Motorsport
VM-runde Speedway 85cc Ygt i regi av Elgane

2018

VM-runde Circuit for klasse F2 i regi av Re Motorsport
EM U21 semifinale Track Racing i regi av Oslo Motorsportklubb

2019

VM Offshore for klassen 3C i regi av Tvedestrand Racing Klubb
VM-runde Circuit for klasse F2 i regi av Re Motorsport

2020

Ingen internasjonale mesterskap arrangert i Norge. Det var planlagt flere som ble
kansellert grunnet Covid-19.

STATUS ANDRE OMRÅDER
1. Styrende dokumenter i tingperioden
IPD har vært det førende dokumentet for hele perioden. Forbundsstyret vedtok en forsterket
satsning på 5 prioriterte områder i august 2019, basert på målene i IPD.

2. Salg av motorsportens hus
Motorsportens hus ble vedtatt solgt for 13, 5 millioner kroner 28. november 2019 etter en grundig
prosess i forbundsstyret. Kontorfasilitetene per 2019 bar preg av betydelig slitasje og mangelfullt
vedlikehold. Kostnader til investeringer og vedlikehold for å kunne tilfredsstille et forsvarlig
arbeidsmiljø var betydelige. Det var et ikke fungerende ventilasjonsanlegg, lekk tak og store
generelle vedlikeholdsetterslep. Forbundsstyret tok sitt styreansvar jfr. Arbeidsmiljøloven og
vedtok å flytte administrasjonen, sammen med resten av norsk idrett, til Ullevål stadion.
Forbundsstyret er forpliktet til å forvalte NMFs verdier best mulig og verdiene ble derfor overført
fra eiendom til et rentebærende fond. Man forvalter derfor de samme verdiene bare på en annen
måte.
3. Lisensmatrise/forsikringer
Bakgrunn for endring i lisensmatrisen som ble gjennomført i 2019 og som nå ligger til grunn i NMF
er flere. Tilbakemeldinger over tid sa at det var blitt mer og mer komplisert å løse lisens. Det ble
derfor viktig for forbundsstyret å få til en forenkling både når det gjelder forståelse og kjøp, samt
forvaltning av lisensene. Det var også svært viktig å få til en tilpasset løsning med tanke på kurs
(fysiske/digitale og lengde/innhold/tema), roller/ansvar og krav til dokumentasjon. Alle de nevnte
momentene ble innlemmet inn i nye digitale løsninger for å gjøre det enklere for
enkeltmedlemmet og ikke minst å forvalte for klubbene. Legeattesten ble kun et krav ved løsning
av FIM og UIM lisens. Legeattest på øvrige lisenser ble erstattet av egenerklæring ved kjøp av
lisensen.
En av de store endringene var fjerning av SMS endagslisens som ble erstattet med «Kom og prøv
lisens» med varighet på 2 måneder (ble senere utvidet til 3 måneder). Dette var med bakgrunn i
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erfaringer hvor bruk av endagslisensen ble nyttet til mer enn kun prøving og opplæring. SMS
lisensen var et annet eksternt system som ikke snakket med NMF sine systemer. Kjøp av lisensen
startet som en SMS-lisens og ble senere overført til en egen applikasjon for å sikre at
klubbmedlemskap var i orden, samt for å forsikre at alle parter hadde forstått vilkår for bruk av
lisensen. Applikasjonen har gitt nye utøvere mulighet til å kunne prøve mange dager/ganger uten
å måtte kjøpe lisens hver gang.
Som en del av endringen i lisensmatrisen ble treningslisensen innarbeidet i nasjonal lisens og det
ble delt inn i to aldersgrupper. Barn opp til og med 12 år og senior fra året man fyller 13. Dette
gjorde at pris for nasjonal lisens ble justert ned for voksne, men for ungdom ble lisensen dyrere.
Det ble derfor gjeninnført ungdomslisens fra 2021 etter ønske fra motorsportmiljøet. En annen
endring som ble gjennomført for 2021 sesongen var justering av pris på barnelisensen slik at den
nå ligger til kostpris.
4.

ACR
Sommeren 2021 solgte NMF 49 % av aksjene i ACR til det Rana- og Bodø-baserte selskapet ACR AS.

Arctic Circle Raceway er et av Norges største idrettsanlegg og markerte i 2020 sitt 25-årsjubileum.
Arctic Circle Raceway er et multiidrettsanlegg, og Norges Idrettsforbund og daværende Norges
Motorsykkelforbund tildelte i 1990 anlegget oppgaven å være landets riksanlegg for Roadracing.
Det er ikke noe mål for NMF om å eie eller drive et motorsportanlegg. Dette har blant annet vært
diskutert under flere forbundsting. Målet med salget var å få inn ressurssterke personer og foretak
inn i eierskapet, slik at ny sårt tiltrengt kapital kan gi anlegget det løftet som anlegget og
motorsporten fortjener.
Det var viktig for NMF å sikre at banen også i framtiden skulle være en bane for Roadracing. Banen
skal ha samme status mht. godkjenning som i dag (altså internasjonal godkjenning fra FIME) og
Roadracing skal også i fremtiden ha prioritet med tanke på arrangementer. NMF eier fortsatt 51%
av aksjene og kan stoppe all uønsket utvikling gjennom å beslutte via generalforsamling i
selskapet. NMF har også sikret seg å ha en uttalelsesrett før det igangsettes arbeider på anlegget
som på noen som helst måte vil kunne ha innvirkning på avvikling av trening og konkurranse.
For å ivareta NMF sine interesser er sittede seksjonsleder MC, Cato Karlsen i dag styremedlem i
selskapet.
5. Medlemsundersøkelser
I 2020 ble det gjennomført en medlemsundersøkelse med søkelys på utviklingen av
motorsportforbundet med en rekke utviklingsparametere. Resultatet av undersøkelsen ga en god
oppslutning med en klar tilbakemelding på at forbundet er i en positiv utvikling. Den ga innspill til
en rekke tiltak, blant annet grunnlaget for strategiundersøkelsen.
Våren 2021 ble det gjennomført en undersøkelse blant medlemsklubber og klubbmedlemmer.
Målet med undersøkelsen var å avstemme at retningen i forbundets strategiforslag var i tråd med
medlemmenes forventninger og meninger. Undersøkelsen hadde god oppslutning og at ca. 50%
av respondentene valgte å gi utfyllende svar i feltet for fritekst forstås som et stort positivt
engasjement på vegne av sporten. Resultatet av undersøkelsen ga bred støtte til forbundets
strategiforslag.

6. NIF sak til Idrettens Domsutvalg
Et av NMFs medlemmer er i perioden anmeldt fra Idrettsstyret til Idrettens Domsutvalg.
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Forbundsstyret ser alvorlig på dette og håper saken ikke skader motorsportens omdømme og
mulighetene for morgendagens utøvere.
7. Uavhengig utvalg
Det er nedsatt et uavhengig utvalg sammensatt av topp kompetente personer uten tilknytning til
NMF for å foreta en fullstendig gjennomgang av NMFs organisasjon, herunder å vurdere en helt
annen organisasjonsform og struktur. Utvalget arbeider selvstendig i henhold til mandat vedtatt av
forbundsstyret, og vil fremlegge sin endelige rapport til påsken 2022. I etterkant av dette vil det
kunne bli kalt inn til ekstraordinært ting med forslag til endringer på organisatoriske forhold.
Utvalget vil gi en løypemelding under forbundstinget 2021.
8. Relasjonsbygging til det beste for motorsporten
NMF har i siste del av tingperioden lagt ned et betydelig arbeid for å gjenopprette og videreutvikle
relasjoner til organisasjoner og naturlige samarbeidspartnere rundt oss. Spesielt viktig å trekke
frem er styrkningen av relasjonen til Norges Bilsportforbund (NBF) og Norsk Motorcykkel Union
(NMCU). Organisasjonene har møttes med politisk og administrativ ledelse kvartalsvis, og dette
har ført til godt samarbeid i flere prosjekter og saker av felles interesse. NMCU har også i 2021
flyttet sine kontorlokaler til å være samlokalisert med NMF, noe som har vært svært gledelig.
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STATISTIKK OG UTVIKLING
Medlemsstatistikker baserer seg på samordnet rapportering til NIF fra alle klubbene tilknyttet NMF.
Klubbene rapporterer nøkkelinformasjon som medlems- og aktivitetsdata 30. april hvert år. Disse
tallene er hentet fra Sportsadmin hvor all data samles. Antall klubber har variert fra 280 stk. i 2017 til
274 stk. i 2020 og er fordelt på 11 idrettskretser og 6 regioner. I idrettsregistreringen er det mulig å
fordele aktive medlemmer innenfor 13 forskjellige grener. Fordelingen på grener har hatt denne
utviklingen fra 2017-2020:

Totalt sett har aktivitetstallene
økt fra 26 072 i 2017 til 27 199 i
2020. Allikevel er det store
grenvise svingninger, men man
ser at den største grenen
naturlig gjenspeiler utviklingen
totalt.
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Utvikling i antall medlemmer aldersfordelt
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Medlemsmasse totalt: 2017 - 36.138 stk., 2018 - 35.410 stk., 2019 - 37.567 stk., 2020 - 30.131 stk.
Medlemstallene hadde en stor nedgang i 2020 på alle alderstrinn grunnet koronapandemien.
Koronasituasjonen gjorde at medlemmer som ikke utøvde sporten måtte vike til fordel for de som var
aktive. Dette kan være noe av forklaring på at aktive medlemmer har økt, mens medlemstallene har
gått ned. Fortsatt ligger den største medlemsmassen i alderen over 26 år. Fordelingen menn og
kvinner (uavhengig av aldersgrupper) har vært stabil alle fire årene i tingperioden. Medlemsmassen
består av 78% menn og 22% kvinner.

LISENSER
Nedenfor ser man en oversikt over antall forskjellige type lisenser i tingperioden.

Barn
Ungdom
voksen
treningslisens for alle aldersgrupper
Internasjonal
RSM
Spesial lisenser
SUM

2017
1 648
1 456
1 891
1 847
941
210
4
7 997

2018
1 585
1 420
1 847
1 659
845
180
7 536

2019
1 605
1 342
1 872
1 865
897
173
3
7 757

2020
1 790
5 060
510
138
7 498

I løpet av tingperioden har lisensmatrisen blitt endret. For å vise sammenlignbare tall i figuren under,
har tidligere tye lisenser blitt tilpasset ny matrise.
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Svingningene per type lisens er små, men den største er på internasjonale lisenser i 2020, siden få
utøvere var i utlandet under pandemien.
Dersom man ser på antall lisenser per særidrett ser man at samtlige har hatt en jevn nedgang i
pandemiperioden. Sammenligner man tingperioden med tidligere tingperioder er det naturlige årlige
svingninger.

2017
130
268
7 389
210
7 997

Båt
Snøscooter
Motorsykkel
RSM
SUM

2018
140
364
6 852
180
7 536

2019
136
221
7 227
173
7 757

2020
96
154
7 110
138
7 498

MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON
KOMMUNIKASJONSPLAN
Det lages årlig en kommunikasjonsplan for NMF hvert år. Her legges det plan for hvordan de ulike
medier skal benyttes, og de kampanjer som skal kjøres i løpet av året. Det som hensyntas er blant
annet:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Norgesmesterskap
Norgescup
Klubb arrangementer
Grenenes sesong
Planlagte rekrutterings kampanjer
Klubb events og arrangementer
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Kommunikasjonsplanen hensyntar det budsjettet som til enhver tid er avsatt til kommunikasjons

NETTSIDE - NMFSPORT.NO
I tingperioden har nettsiden blitt oppgradert og ble ferdigstilt i februar 2020. Det har tidligere vært en
ansatt til å drifte nettsiden og legge ut saker, dette har vi nå erstattet med en redaktør som styrer
sidens innhold og legge ut ferske saker fra våre utøvere og medlemmer. Nettsiden blir hele tiden holdt
ved like og arbeid med fornying skjer kontinuerlig i tråd med utviklingen i samfunnet.

TEAMS
Epost benyttes i stor grad som kommunikasjonsform til eksterne samarbeidspartnere. I 2019 tok
administrasjonen i bruk nytt verktøy for intern kommunikasjon, digital møtevirksomhet og
gruppekommunikasjon gjennom Teams. Teams fungerer svært godt og sparer administrasjonen for å
kommunisere dobbelt, da elle i en gruppe kan kommunisere i samme hale. Digitale møter har vert en
nødvendighet i tiden hvor Covid-19 har forhindret oss i å møtes fysisk, og Teams som verktøy har gjort
det mulig å opprettholde møtevirksomheten digitalt med alt fra to til flere hundre deltakere.
Forbundsstyret har også benyttet Teams til møter, deling av dokumenter osv. i siste del av perioden.

SOSIALE MEDIER
NMF har jobbet kontinuerlig med vår Facebook side. 1. januar 2017 hadde siden 2.500 følgere, i dag
har siden 4.780 følgere. Alle nyhetssaker fra nettsiden blir også delt på Facebook og vi har god respons
på samtlige saker. I januar 2021 tok vi igjen i bruk vår Instagram side, som i hovedsak benyttes til
rekruttering av nye, unge medlemmer. Siden blir driftet av Hege Rognlien som har spesialisert seg på
kommunikasjon og sosiale medier.

MARKEDSARBEID
Etter omstruktureringen nevnt i punkt 4.1 var, NMF i gang med et ambisiøst markedsarbeid. Noen
avtaler kom på plass til fordel for våre medlemmer før koronapandemien kom til Norge og gjorde
arbeidet svært utfordrende med tanke på mulighetene i markedet.

ÅPENHET
NMF har og ønsker en stor grad av åpenhet i tråd med normal organisatorisk skikk og i tråd med
Bernander utvalgets råd til norsk idrett. Kontrollutvalget har rett til innsyn i alle dokumenter de ønsker
og har en fortløpende forvaltningskontroll som omfatter både regnskapskontroll/revisjon (revisor sitt
ansvar) og forvaltningskontroll. I tråd med Bernander utvalgets råd nektes innsyn fra tredjeperson der
personvernhensyn, konkurransemessige forhold eller forretningsmessige hensyn tilsier det.
I 2019 etablerte NMF en digital varslingskanal med tilhørende rutiner for oppfølging av varslene og
varsleren. Dette er et sikkert og velfungerende system som nå også resten av norsk idrett innfører
høsten 2021.
Forbundsstyret har vært opptatt av å kommunisere hyppigere via respektive kommunikasjonskanaler
til sine medlemsklubber. I tillegg til hjemmeside og sosiale medier er det innført fortløpende
nyhetsbrev (inntil fire ganger per måned) til klubbene om dagsaktuelle saker og kurs. I tillegg har man
innført “Åpen time” som blir avholdt etter hvert forbundsstyremøte fysisk så langt det er mulig, og
digitalt som alternativ. Her informeres det om innhold fra forbundsstyremøte. Åpen time blir også tatt
opp og delt på nettsiden umiddelbart etter gjennomføring, slik at alle skal ha mulighet til å se
informasjonen i ettertid.
NMF har vurdert sine eksisterende og nye potensielle møteplasser – både digitale og fysiske, slik at
møteplassene skulle være tilpasset de behov organisasjonen har. Man forsto tidlig i forbindelse med
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reorganiseringen av forbundet i 2019 at klubbene og NMFs administrasjon og tillitsvalgte trengte flere
anledninger til å møtes enn bare på MSK. Det har blitt gjort ulike forsøk på alternativ gjennomføring av
møter, klubbkvelder, digitale høringer etc.

NETTROLL
Forbundet har gjennom flere år hatt en økende trend med enkelte nettroll som hyppig frekventerer
sosiale medier. Trenden har tiltatt i styrke og har særlig i siste del av tingperioden vært utfordrende
for tillitsvalgte, ansatte, medlemmer og unge utøvere. Det spres uriktige budskap og ytringer om både
enkeltpersoner og forbundet som helhet. Konsekvensen av denne adferden er at åpenheten i NMF
reduseres fordi mange ikke tør å si sin mening eller gå i diskusjon. Utøvere skjemmes over å knyttes til
vårt miljø, og arbeidet med sponsorer blir svært anstrengt. Arbeidet med å skaffe nye tillitsvalgte eller
å beholde eksisterende påvirkes også negativt. For å imøtekomme noe av dette har NMF etablert en
“nettvett” prosedyre som gjelder for alle i forbundet. Dette har vist seg å ikke være nok, og man har
igangsatt et dokumenteringsarbeid for å komme dette problemet til livs en gang for alle. Arbeidet med
dokumentasjon vil måtte videreføres i kommende tingperiode for at vi skal kunne høste effekt av det.

GENERELT OM FAGUTVALG MED EGNE ARBEIDSOMRÅDER
Forbundsstyret har anledning til å oppnevne rådgivende fagutvalg på spesielle arbeidsområder. I løpet
av tingperioden ble det gjort ett vedtak:
Fra protokoll 0125-17, 15. juni, står det i sak 01317-17: «Fagutvalg og fagutvalgsstruktur».
Forbundsstyret fastsetter følgende fagutvalgsstruktur:
«Medisinsk utvalg, Utvalg for anlegg, miljø og teknologi, Utvalg for utdanning, klubbutvikling og
integrering, Ungdomsutvalg, Barneidrettsutvalg, Digitaliseringsutvalg og Arrangementsutvalg.
Opprettelse av Toppidrettsutvalg vurderes i forbindelse med strategiprosessen. Utkast til mandat
oversendes fagutvalgene etter hvert som de oppnevnes. President, 1. visepresident og
generalsekretær gis i oppgave å samarbeide om å rekruttere medlemmer til fagutvalgene».
Overnevnte arbeid ble igangsatt, men ikke ferdigstilt. I forbindelse med revitalisering og reorganisering
av forbundet, etter ekstraordinært ting i 2019, var det viktig å få inn god og riktig kompetanse i
administrasjonen. Etablering av nye utvalg måtte vike av prioritetshensyn. Tidligere innarbeidede
utvalg har arbeidet videre.
Utvalget for klubbutvikling, utdanning og integrering (KRUTI) har ikke avlagt rapport, men var aktive i
første del av perioden før leder Bjørg Solveig Lindanger dessverre trakk seg. Det ble ikke utnevnt nye
medlemmer i utvalget. Det er de seks regionene, noen mer aktive enn andre, som i stor grad har
håndtert etterspørsel, tilbud og avvikling av kurs og kompetansehevende tiltak, i samarbeid med
ansatte i administrasjonen. Det har blitt avholdt kurs- og praksishelger for funksjonærer flere steder i
landet. Det har vært en god geografisk spredning av både Sikkerhetsleder- og Aktivitetslederkurs.
Året 2020 viste seg å bli utfordrende, idet pandemien stoppet mange planlagt kurs og utdanningstiltak
i perioden fra midten av mars og ut året. Men web-kurs ble testet ut, i tillegg til at e-læringskursene
har hatt god deltakelse. Hele 12 grenspesifikke e-læringskurs har også blitt produsert, og deltakelse og
kursgjennomføring har vært meget bra; særlig i de største grenene.
Anlegg, miljø- og teknologiutvalget ved leder Knut Iver Skøien har jobbet godt gjennom hele
tingperioden og har gjennomført en rekke prosjekter. Særlig viktig å trekke frem er det påbegynte
arbeidet med en anleggsoversikt for hele motorsporten. Dette er en viktig oversikt for framtiden som
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vil om kort tid rulles ut som en del av den nye digitale plattformen. Videre har utvalget hatt to særlig
viktige prosjekter som det er viktig å trekke frem. Det ene er at utvalget har bidratt til en oppdatert
veileder som Miljødirektoratet benytter for å beregne støy på anlegg. Det andre er at utvalget har
utarbeidet et klimagassregnskap for motocross. Modellen kan overføres til andre grener og resten av
idretten.
Medisinsk utvalg ved leder Dag Egil Nielsen har arbeidet med behandling av søknader knyttet til både
lisens og arrangement. Videre har utvalget deltatt på ulike møter knyttet til utvalgets ansvar, blant
annet European saftety meeting i MX i 2019 g 2020. Utvalget har også fått revidert og oppdatert
medisinsk regelverk for båtsporten.

ØKONOMI
Offentlig regnskap inkludert revisjonsberetning og kontrollkomiteberetning for årene 2017, 2018,
2019 og 2020 ligger som egne vedlegg.
I løpet av tingperioden har det vært skifte av økonomisjef. I denne forbindelsen har regnskapet blitt
omgjort til et «formålsregnskap» i 2019, samt at det er byttet regnskapssystemer som følge av NIFs
digitalisering. Regnskap har vært heldigitalt i hele tingperioden.
2017 var et år preget av opprydding i balanseposter. Tapsføringer av kundefordringer og nedskrivning
av halve lånet til Artic Circle Raceway Eiendom AS.
I 2018 ble resterende lån til Artic Circle Raceway Eiendom AS nedskrevet. Det ble innsatt en ny
midlertidig generalsekretær. Tidligere generalsekretær hadde en etterlønnsavtale som utløste ekstra
kostnader. Det var også økte kostnader som skyldes stor aktivitet i styret som en konsekvens av
samarbeidsutfordringer i styret, og mellom styret og administrasjonen. Dette medførte økte kostnader
til innleie av eksterne konsulenter for å rette opp i disse forholdene. Lånet til Motorsportens hus ble
innbetalt i sin helhet.
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I 2019 ble ny generalsekretær fast tilsatt. Det ble videre gjennomført en omorganisering i
administrasjonen som igjen førte til at administrasjonen ble flyttet til Oslo. Motorsportens hus ble
solgt i slutten av 2019. Aktiviteten i toppidretten og seksjonene økte i året 2019.
2020 var preget av koronasituasjonen med noe mindre konkurranser og aktivitet. Administrasjonen
jobbet i stor grad hjemmefra, og det ble gjennomført generelt få reiser i forbundet.

Årsresultat
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Årsresultat

Vedtatt langtidsbudsjett

Årlig revidert budsjett

Årsresultatet har variert gjennom perioden. Årene 2018 og 2019 skiller seg spesielt ut med tanke på
avvik fra langtidsbudsjett og vedtatt budsjett. 2018 Skyldes store nedskrivninger og store interne
konflikter med tilhørende ekstra kostnader. Avviket i 2019 skyldes salget av Motorsportens Hus.

Egenkapitalen har gått fra 15,2 mil. i 2017 til 19,1 mil. i 2020. Den store økningen kommer som en
konsekvens av salget av Motorsportens Hus.
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TINGVALGTE ORGANER
LOVUTVALG
Leder: Trygve Johnsrud NMK Follo
Medlem: Kjersti Gudheim Pedersen Borg MC – klubb
Medlem: Gro Colseth Rakkestad Motorsport Klubb
Varamedlem: Helge Lilleeidet NMK Molde
Varamedlem: Henrik Coldevin Norsk Dragracing Gardermoen

Utvalget har ikke avholdt fysiske møter, men løst sine oppgaver elektronisk og telefonisk som blant
annet omfatter:
-

Oppdatering av lov for Norges Motorsportforbund og NMF regioner etter endringer i lov
normen vedtatt av idrettstinget i 2019.

-

Behandlet innkommende saker og forespørsler fra forbundsstyret, administrasjonen og
klubber vedrørende fortolkning og lovanvendelse av forbundets lov.

-

Overvært ordinære og ekstraordinære forbundsting og seksjonsårsmøter.

-

Besvart telefonhenvendelser angående lovfortolkning fra miljøet.

-

Utvalgsleder har deltatt på flere fellesmøter med NIFs juridiske avdeling og NIFs Lov og Doms
seminar.

APPELLUTVALG
Leder: Mary-Ann Funderud Westbye (Hobøl Motorklubb) med personlig varamedlem Elin Vandevjen
(Asker MK)
Medlem båt: Roger Einhaug (Arendal Båtsportklubb)
Medlem motorsykkel: Svein Nilsen NMK Kongsberg Med personlig vara Jostein Røsnes Namdal
Motorsportklubb
Medlem radiostyrt motorsport: Lars Tommy Berntsen Borg Miniracing Klubb Med personlig vara Bjørn
Erik Knap Dahl Oslo Modellbilklubb
Medlem snøscooter: Ragna Anita Hansen Nordreisa Motorklubb Med personlig vara Ellen Kristina Saba
Tana Motorklubb

Appellutvalget har ikke hatt saker til behandling i perioden.
Flere av medlemmene var på jurykursoppdatering i 2017 og var også påmeldt november 2020.
Sistnevnte kurs utgikk på grunn av Covid-19.

FORBUNDSTING NMF 2021

58

Behovet for oppdatering av utvalgets medlemmer anses som både viktig og nødvendig. Nye
muligheter for oppdateringer er ønskelig, og da gjerne tilpasset utvalgets rolle i tillegg til en ren
juryoppdatering.

SANKSJONSUTVALG
Leder: Harald Halvorsen (Tvedestrand Racing Klubb)
Medlem båtsport: Nina Terjesen
Medlem motorsykkelsport: Sverre Grytnes (Re Motorsport)
Medlem radiostyrt motorsport: Asim Akram Oslo Modellbilklubb
Medlem snøscootersport: Ann Lund (Nordreisa Motorklubb)
Vara: Erlend Mjøen Berg og Wenche Løvlie
Nina Dorothea Terjesen ba seg senere fritatt fra vervet

I 2017 ble det invitert til jurylederseminar 2-3 desember.
Sanksjonsutvalget hadde påmeldt; Sverre Grytnes, Ann Lund, Asim Akram, Erlend Berg og Harald
Halvorsen
Det er behandlet en sak i perioden, inntil 1 juli 2021.
2020 - Anmeldelse for brudd på NIFs lov §11-4
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REGNSKAP NMF 2017-2020
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Sak 6.2

Forbundstinget 2021

Tilbake»

Saksforslag
Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: Karmøy Motocrossklubb

Dato: 10.09.2021

Forslagsstillers navn: Christian Julius Solheim-Stange

Sted: Avaldsnes

Type forslag:

Lovendringsforslag

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk gjennomstreking
for fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser. Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til
punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.

Idrettsdemokrati – antall stemmeberettigede på forbundstinget
Begrunnelse:

Grunnsteinen i et demokrati er at hvert individ har en stemme. I NMF kan et individ har flere
stemmer. NMFs lov § 16 om Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett, står følgende i 3. ledd:
(3) Som beregningsgrunnlag benyttes idrettens siste tilgjengelige oppgaver over
medlemmer/aktive tilknyttet seksjonens aktiviteter.
Loven åpner for to beregningsgrunnlag for hvor mange stemmeberettigede delegater
medlemsklubbene kan ha på forbundstinget. Enten «unike» medlemmer, eller «aktive» medlemmer
tilknyttet seksjonens aktiviteter.
I dag praktiseres det siste alternativet. Dette fører til at beregningsgrunnlaget for antall stemmer kan
være at et «unikt» medlem telles to eller flere ganger, avhengig av hvor mange funksjoner eller
lisenser dette medlemmet har i klubbens aktiviteter.
Dette fører videre til at klubber kan oppnå et større beregningsgrunnlag for antall stemmer på
forbundstinget enn det klubben har som «unike» medlemmer. Det reiser et grunnleggende spørsmål
om dette blir riktig i et idrettsdemokrati?
Forslag til vedtak
NMFs lov § 16, 3-ledd endres fra:
«(3) Som beregningsgrunnlag benyttes idrettens siste tilgjengelige oppgaver over
medlemmer/aktive tilknyttet seksjonens aktiviteter».
Endres til:
«(3) Som beregningsgrunnlag benyttes idrettens siste tilgjengelige oppgaver over unike
medlemmer i hver klubb»
Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn
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Sak 6.3

Forbundstinget 2021

Tilbake»

Saksforslag
Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn av
privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er
behandlet skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: Karmøy Motocrossklubb

Dato: 10.09.2021

Forslagsstillers navn: Christian Julius Solheim-Stange

Sted: Avaldsnes

Type forslag:

Lovendringsforslag

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk gjennomstreking
for fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser. Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til
punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.

Idrettsdemokrati – suppleringsvalg må avvikles
Begrunnelse:
Se vedlegg

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn

FORBUNDSTING NMF 2021

132

Idrettsdemokrati – suppleringsvalg må avvikles
I all organisasjonsrett er det overordnet organ som velger styret. I NMF praktiseres «suppleringsvalg»
til å velge inn forbundsstyremedlemmer. Dette er i strid med grunnleggende prinsipper for et
idrettsdemokrati.
I forbundstinget hvert fjerde år velges 7 forbundsstyremedlemmer. Det vil si president, første
visepresident, fire visepresidenter og en ungdomsrepresentant. Alle med en stemme hver. Samtidig
vedtar forbundstinget strategisk langtidsplan og budsjett for valgperioden, som er mandatet for
hvordan disse 7 forbundsstyremedlemmene skal lede NMF i den nest fire årsperioden.
Annet hvert år, avholdes årsmøter i de fire underliggende seksjonene. Her velge seksjonsstyrer med
hver sin seksjonsstyreleder. Seksjonsstyrelederne «suppleres inn» som styremedlemmer i
forbundsstyret med full stemmerett, uten at forbundstinget har noens om helt føring på dette
«suppleringsvalget». Dette utfordrer lojaliteten til det mandatet med strategisk langtidsplan og
budsjett som forbundstinget vedtok.
Seksjonsstyrelederne kan med støtte fra en to tingvalgte forbundsstyremedlemmer oppnå flertall i
forbundsstyret, og i praksis styre hele NMF. Et godt eksempel er forløpet til ekstraordinært
forbundsting i 2019. Dette er ikke i samsvar med grunnleggende prinsipper i et idrettsdemokrati.
Se også uttalelse fra Lovutvalget i NIF, sak 05/18 10.09.2018
«Valgte tillitsverv i et organisasjonsledds styre, og andre årsmøte-/tingvalgte organer, kan etter NIFs
lov bare velges på årsmøter/ting. Et organisasjonsledd kan ikke selv beslutte å ha egne
bestemmelser som gir styret eller andre tingvalgte organer anledning til å supplere seg selv».
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/nifs-lovutvalg/lovutvalget---protokoller-fra2008-2019.pdf
Dette bekrefter også at NMFs lov ikke har vært i samsvar med NIFs lov siden 2007.
Forslag til vedtak
NMFs lov § 22, 2-ledd endres fra:
«(2) Forbundsstyret består av president og visepresidenter for særidrettene samt eventuelle grener
omfattet av § 18.1.14.6, valgt på forbundstinget. I tillegg består forbundsstyret av en valgt
seksjonsleder fra hver av forbundets særidretter/seksjoner, valgt på seksjonsårsmøter for
særidrettene. Det velges også personlige varamedlemmer for disse på seksjonsårsmøtene.».
Endres til:
«(2) Forbundsstyret består av president og visepresidenter for særidrettene samt eventuelle grener
omfattet av § 18.1.14.6, valgt på forbundstinget. I tillegg gis møterett og talerett, men ikke
stemmerett til en valgt seksjonsleder fra hver av forbundets særidretter/seksjoner, valgt på
seksjonsårsmøter for særidrettene. Det velges også personlige varamedlemmer for disse på
seksjonsårsmøtene.».
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Sak 6.4

Forbundstinget 2021

Tilbake»

Saksforslag
Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn av
privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er
behandlet skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: NMK Elverum

Dato 13 sep 2021

Forslagsstillers navn: Bjørn Kjetil Hurlen

Sted Elverum

Type forslag:

Lovendringsforslag

Annet

Regelendring Nasjonalt konkurransereglement

Forslag langtidsplan/budsjett

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:
NKR 8.1.1
Kun Forbundsstyret kan tildele NM-status til en konkurranseklasse. Det er et generelt prinsipp at
oppgradering til et Norgesmesterskap kun gjøres etter at det har vært tilfredsstillende
arrangertkonkurranser med cupstatus tre år på rad. For radiostyrt bil skal konkurranse være
tilfredsstillende arrangert i ett år. Minstekravet til antall deltagere for å få NM – status er 5 – fem –
deltagere og antall deltagere gjelder hver enkeltstående konkurranse for at runden skal telle.
Vurdering på om en klasse skal ha NM status baseres på at klassen er en etablert konkurranseklasse
nasjonalt eller internasjonalt.
Begrunnelse:
Det er lite hensiktsmessig at etablerte klasser skal måtte vente i flere år før de får NM status. Det er lite
rekrutteringsfremmende at ikke klasser kan få en status på nasjonalt nivå og at våre utøvere som
konkurrerer i et NM ikke skal kunne bruke tittelen Norgesmester. Eksempler på uheldige tilfeller er 2020
da MX2 ikke kunne få NM Status under NM Speedcross samt at MX Damer og MX 85 jenter i flere år har
måttet kjempe for å få den statusen også de fortjener.

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn.
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Forbundstinget 2021

Sak 6.5

Saksforslag

Tilbake»

Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn av
privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er
behandlet skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: Karmøy Motocrossklubb

Dato: 10.09.2021

Forslagsstillers navn: Christian Julius Solheim-Stange

Sted: Avaldsnes

Type forslag:
Regelendring Nasjonalt konkurransereglement

Annet

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk gjennomstreking
for fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser. Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til
punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.

NKR må tilrettelegges bedre for kvinneidrett
Begrunnelse:

Krav til antall deltakere i en NM-klasse i NKF (Nasjonalt Konkurransereglement) § 8.1.1, må tas
bort. Kravet har vist seg å være særlig belastende for kvinneidretten, og kvinnelige utøvere.
Jmf. Speed-enduro under NM-Veka i 2021.
Det er NMF som «eier» statusløp som Norges Mesterskap. NMF har derfor et eget ansvar for at
NM-klassen og arrangementene er tilstrekkelig populære blant utøverne. Når en utøver har
trent hele året for å delta i NM, på løpsdagen kan risikere å få informasjon om at løpet har
mistet sin «NM-status», oppleves det «svik» overfor utøveren. Utøveren kan umulig ha ansvar
for at det ikke stiller minst 5 utøvere til start. Likevel, legges ulempen på utøverne som faktisk
har trent for å konkurrere om NM-tittel.
Forslag til vedtak
Forbundsstyret pålegges å endre NKR § 8.1.1, om vilkår for NM status. 2-ledd skal endres fra:
«Minstekravet til antall deltagere for å få NM – status er 5 – fem – deltagere og antall
deltagere gjelder hver enkeltstående konkurranse for at runden skal telle».
Endres til:
«Det er ikke noe minstekrav til antall deltagere for å få NM-status».

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn
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Forbundstinget 2021

Sak 6.6

Saksforslag

Tilbake»

Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn av
privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er
behandlet skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: Grenland Speedway og motorsykkelklubb

Dato 11.09.2021

Forslagsstillers navn: Terje Pettersen

Sted Skien

Type forslag:

Lovendringsforslag

Annet

Regelendring Nasjonalt konkurransereglement

Forslag langtidsplan/budsjett

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk gjennomstreking for
fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser. Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til
punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.

NKR:
12.1 Utstedelse og tilbaketrekning I Norge er lisens obligatorisk ved all form for konkurranse og
trening, unntatt ved trening med radiostyrt bil.
Det kreves for utstedelse av nasjonal eller internasjonal lisens i Norge, at utøver eller
funksjonær er medlem av en klubb tilsluttet NMF og Norges Idrettsforbund. Ved typiske
rekrutteringslisenser som SMS endagslisens «NMFREKRUTT» og 3 mndr. «KOM OG PRØV»
lisens trenger man ikke medlemskap i klubb eller Norges Idrettsforbund.
Nasjonalt representerer man den klubb som er angitt på lisensen. Dette innebærer at
medlemskort skal være i overensstemmelse med klubb angitt på lisensen. Innvilgelse av en
NMF lisens kan ikke bli nektet hvis kandidaten oppfyller kriteriene angitt i de relevante
bestemmelser. NMF kan nekte å utstede en lisens av forsvarlige grunner, eller trekke tilbake en
lisens som følge av en sanksjon eller straff. Lisenser utstedt av det internasjonale forbund eller
lisenser utstedt av NMF, som har blitt trukket tilbake, skal returneres til innehaverens
føderasjon eller NMF uten forsinkelse. Unnlatelse kan medføre ytterligere reaksjon. I
forbindelse med innsjekk til en konkurranse skal innehaveren av lisens kunne dokumentere at
alle lisenser er i orden, samt konkurransekjøretøybevis og gyldig medlemskort. Under en
konkurranse kan lisensinnehaver bli pålagt å måtte overlevere sin lisens til arrangøren
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Begrunnelse:
Motorsporten trenger å rekruttere, Det å møte nye potensielle utøvere med krav om medlemskap før de
har fått prøve seg på banen fungerer ikke.
Vi opplever faktisk at folk snur i porten før de har funnet ut om motorsport er noe for dem eller ikke.
De fleste ser for seg, utgifter, forpliktelser, dugnader osv. før de har kommet i gang og funnet ut om
dette er moro eller ikke.
For funksjonærer i klubb vil dette bli en forenkling, Medlemskap medfører mye byråkrati på bane
området, noe vi ikke er rigget for.
Det er ikke alle som har tilgang på PC og bredbånd for å behandle en medlemsforespørsel på stedet.

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn.
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Forbundstinget 2021

Sak 6.7

Saksforslag

Tilbake»

Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn av
privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er
behandlet skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb:Flittig Motocross & ATV

Dato 12.9.21

Forslagsstillers navn:Asbjørn Sletholt

Sted Skien

Type forslag:

Annet

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

På seksjonsårsmøte 2020 ble det gjort vedtak om en ny lisensordning. I hht paragraf 28, 2.1 er
seksjonstyr pålagt og følge opp årsmøte sitt vedtak. Da seksjonstyre ved leder Cato Karlsen og
nestleder ikke har gjort det, ber vi om at han trekker seg og at det blir valgt ny leder og nestleder til MC
seksjonen.

Begrunnelse: Ting og årsmøter er våres øverste organ. Dette er nedfelt i NMF sine lover. Ved at valgt
representanter ikke tar hensyn og jobber for vedtatte saker i overordna organer blir tilliten til styrene
undergravet. Vi ser det derfor som viktig at slike saker blir fulgt opp slik at vi i fremtiden er sikre på at
våre valgre representanter, følger ting og årsmøter sine vedtak.
Noe av grunnen for dette forslaget er også at dagens Kontrollutvalg , slik vi oppfatter det , burde på
eget inaktiv ha tatt tak i slike saker, ikke har gjort det.
Andre klubber har erfart at Kontrollutvalge ikke har undersøkt kritiske forhold, så derfor ønsker vi en
klar linje fra tinget.

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn.
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Sak 6.8
Tilbake»
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Forbundstinget 2021

Sak 6.9

Saksforslag
Tilbake»
Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved
bruk av dette skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet.
Skriv i tilfelle "Se vedlegg: [filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være
til riktig sak på forbundstingets dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som
tingsak.

Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt
inn av privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor
forslaget er behandlet skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: Alta Motorsportklubb

Dato: 23.08.2021

Forslagsstillers navn: Tore Grøtte

Sted: Alta

Type forslag:

Lovendringsforslag

Annet

Regelendring Nasjonalt konkurransereglement

Forslag langtidsplan/budsjett

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk gjennomstreking for
fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser. Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til
punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.

NMF må jobbe for å få bort carnet ordningen ved grensepassering inn til Finland og eventuelt andre EU
land.
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Begrunnelse:

Kostnadene for å kjøre løp/trening i Finland, Sverige og sør i Norge blir alt for høyt for flere av våre
medlemmer da de må betale carnet for å få uregistrerte kjøretøy over grensen. Dette gjelder i
hovedsak når vi skal krysse finskegrensen noe vi må gjøre selv om vi skal på løp i Sverige eller sør i
Norge da finskegrensen strekker seg fra nord i finnmark til den nordligste delen i Troms.
Vi har et kjøretøyregister i NMF som sikrer kjennskap til eiere av kjøretøy. Det føles unødvendig,
kostnadsøkende og tidsstjelende å måtte tolle inn kjøretøy. NMF må jobbe mot norske myndigheter
for å få fjernet en ordning som er hemmende for motorsporten, særlig i nord.

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021
klokken 00.00. NB!Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben
hvor forslaget ble vedtatt å sende inn.
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Sak 6.10

Saksforslag

Tilbake»

Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn av
privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er behandlet
skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: Alta Motorsportklubb

Dato: 23.08.2021

Forslagsstillers navn: Tore Grøtte

Sted: Alta

Type forslag:

Lovendringsforslag

Annet

Regelendring Nasjonalt konkurransereglement

Forslag langtidsplan/budsjett

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk gjennomstreking for
fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser. Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til
punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.

Fastsette skille mellom NMF region Nord og Midt slik det praktiseres på f.eks Nordnorsk mesterskap
og Midtnorsk mesterskap i Motocross og Scootercross.

Begrunnelse:

Avstandene på den nordligste og sørligste grensen er enormt stor, med Kirkenes i nord og Bodø i
sør.
Raskest vei mellom disse er 1214 km og innebærer to grensepasseringer. Gjennom Norge er denne
turen 1285 km lang der også ferger må benyttes.
Et mer naturlig skille vil være Troms og Finnmark, samt nordligere deler av Nordland i nord og flytte
Nordland til region midt.
På denne måten vil regionene jobbe tettere med de klubbene som blir å arrangere mesterskap og
andre arrangement i samme region som de praktiseres.

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn.
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Forbundstinget 2021

Sak 6.11

Saksforslag

Tilbake»

Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn av
privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er
behandlet skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: Flittig Motocross & ATV

Dato: 10.09.2021

Forslagsstillers navn: Asbjørn Sletholt

Sted: Skien

Type forslag:

Annet

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk gjennomstreking
for fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser. Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til
punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.

Krav om endring av lisensmodellen – må tilpasses rekruttering

Begrunnelse:
Se vedlegg

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn
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Krav om endring av lisensmodellen – må tilpasses rekruttering
Dagens lisensmodell er ikke tilrettelagt rekruttering og krevende å administrere.
I alle idretter med unntak av motorsport, er det mulig å prøve idretten før man går til kostbare innkjøp. I
motorsport er lisenskostnader, medlemskontigent og tidsforbruk knyttet til idrettsregistreringen en del
byrden nye potensielle utøvere blir belastet med «bare» for å prøve om idretten er «interessant».
Her er et eksempel:
En «rekrutt» møter til klubbens trening. Først må «rekrutten» registrere seg i norsk idrett via en mobilapp.
Hvis «rekrutten» kjøper en «Kom-og-prøv-lisens» i juni, og kommer tilbake etter sommerferien, er lisensen
utløpt, og «rekrutten» pålegges lisenskurs og kjøp av full lisens til full pris, for kun delta de siste
månedene ut året. Da faller de fort i fra.
Når «rekruttene» ikke ønsker lenger å prøve ut idretten, må klubben inn i eget system å slette og
eventuelt kreditere. Dette er oppleves som unødvendig ekstraarbeid.
I tillegg skaper sikkerhetsreglene med «gul vest» og «isolert» trening dårlig kapasitetsutnyttelse av
treningstiden. «Rekrutter» kan ha svært ulikt ferdighetsnivå. Vurdering og tilrettelegging av trygg og
sikker trening må være et ansvar som legges til klubben, og ikke styres rigid gjennom sentrale
bestemmelser fra NMF-kontorene.
Forslag til vedtak

1. Forbundsstyret pålegges til å utarbeide en lisensmodell som er tilpasset rekruttering og påfører
minimalt med administrativt arbeid på klubbene.
2. Lisensmodellen skal som minimum ha følgende alternativ:
1) «Daglisens» som kan kjøpes via SMS
2) «Klubblisens» som utstedes av klubbene og som klubbene eventuelt kan integreres i
klubbmedlemsskapet. Klubblisensen skal inneholde tilfredsstillende skadeforsikring og gi
adgang til å delta i treningene i alle idrettsgrener som klubben har kompetanse for.
3) Dagens pris med 200 kroner for «tilleggslisens» settes til kroner «null».
4) For øvrig skal lisensmodellen bygge på vedtaket i årsmøtet motorsykkelseksjonen
september 2020, sak «6.10 Endringer i NMFs lisenssystem», etter forslag fra Flittig
Motocross & ATV
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Motorsportkonferansen 2020 –
saksforslag

Sak 6.12
Tilbake»

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil
og døpes som «MSKforslag &klubbnavn& &gren&» og evt nr hvis klubben har flere
forslag. Filen sendes til nmf@nmfsport.no.
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle
forslag og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens
eller klubbleders oppgitte epostadresse.
Forslagstiller (klubb): Herefoss IL trialgruppa

Seksjon:
Gren:

MC ☒

Båtsport ☐ Snøscooter ☐

Radiostyrt: ☐

Type forslag:
Grenens handlingsplan og/eller budsjett ☐
Regelendringsforslag SR* ☐
Annet forslag ☒
Til diskusjon ☐
Saksforslag:
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd

Forslagets ordlyd:
Det innføres en «trenings-lisens senior», fra 20 år, kun beregnet for trening.
Lisensen skal være billigere enn «Nasjonal lisens»
Begrunnelse:
Vi har møtt mange som synes dagens Nasjonal lisens for voksne, er for dyr. De
velger da å ikke kjøre i klubb. Ulovlig, uorganisert trening utenom banen er
resultatet. Mange foreldre ønsker også å kjøre litt av og til, men velger å avstå fra
dette når inngangsprisen er såpass høy.
Med en ny lisens beregnet på de voksne «mosjons-kjørerne» tror vi på flere gode
effekter:
- Motivasjonen og engasjementet hos foreldre blir bedre når de får kjøre litt
selv
- Aktive foreldre fører til at også barn og unge blir lengre i klubb.
- Unge voksne som ikke kjører aktivt kan lettere kjøre lovlig og organisert.
- Høyere medlemstall i klubbene.
- Vi åpner opp for mer «Motorsportglede til folket» ved at flere foreldre får
kjørt selv, og vi får flere medlemmer. (jfr visjonen til NMF)
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Forbundstinget 2021

Sak 6.13

Saksforslag

Tilbake»

Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn av
privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er
behandlet skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: Flittig Motocross & ATV

Dato: 10.09.2021

Forslagsstillers navn: Asbjørn Sletholt

Sted: Skien

Type forslag:

Annet

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk gjennomstreking
for fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser. Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til
punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.

Fordeling av penger til seksjoner og grener

Begrunnelse:
Se vedlegg

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn

147

FORBUNDSTING NMF 2021

Fordeling av penger til seksjoner og grener
Krav til medlemsinvolvering ved ressursfordeling til seksjoner og grener
I seksjonsårsmøtene i november ble følgende resursfordeling rapportert:
Motocross
Circuit/RR
Trial
Enduro
Quad cross
Track Racing
Drag Bike
Snøscooter
Radiostyrt
Båtsport

kr. 1.217.150
kr. 293.082
kr. 711.461
kr. 411.172
kr. 242.735
kr. 287.890
kr. 172.882
kr. 296.123
kr. 296.000
kr. 668.525

ant. lisenser 3.807 fordeling pr lisens kr. 320
ant. lisenser
625 fordeling pr lisens kr. 468
ant. lisenser
810 fordeling pr lisens kr. 878
ant. lisenser 1.361 fordeling pr lisens kr. 302
ant. lisenser
159 fordeling pr lisens kr. 1.527
ant. lisenser
109 fordeling pr lisens kr. 2.641
ant. lisenser
66 fordeling pr lisens kr. 2.619
ant. lisenser ca.150 fordeling pr lisens kr. 1.974
ant. lisenser ca.135 fordeling pr lisens kr. 2.193
ant. lisenser
95 fordeling pr lisens kr. 7.037

Det er åpenbart at de store grenene subsidierer de små. Det kan være riktig, men det må være godt
begrunnet. Årsrapportene oppgir ikke lisensinntekter pr gren, men man kan anta at gjennomsnittlig pris
for en motocrosslisens er ca. 1.940 (snitt mellom senior og juniorlisen). Dette gir motocrossgrenen ca.
7,4 millioner kroner, men tildeling til grenen er kun 1,2 millioner kroner. Båtsport får tildelt 7.037 kroner pr
lisens, mens Enduro får tildelt 302 kroner. Disse skjevfordelingene av ressursene må det være åpenhet
om, og skjevfordelingen må begrunnes.
I den siste medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i september 2018 var ressursfordelingen det
området som det var mest misnøye med. Hele 48 prosent svarte de var misfornøyde eller svært
misfornøyde med ressursfordelingen i forbundet. Kun 31 prosent svarte de var fornøyde eller svært
fornøyde. 20 prosent hadde ingen mening.
Nå har tema om ressursfordeling blusset opp igjen etter at forbundsstyret lanserte ny lisensmodell uten
å ta hensyn til vedtak i seksjonsårsmøtet MC i november 2020. Ny modell krever tilleggsbetaling på 200
kroner pr. «tilleggslisens». Systemet velger selv hva som er defineres som «hovedlisens», som videre
danner grunnlaget for fordeling av penger til seksjoner og grener. Hvis en utøver primært deltar i enduro,
kan «hovedlisensen» i systemet være definert som «motocross». Da går pengene til motocrossgrenen, i
stedet for endurogrenen. Dette gir ikke en ressursfordeling etter utøvernes ønsker.
Forslag til vedtak

1. Ved fordeling av ressurser til seksjoner og grener basert på «hovedlisens», pålegges
forbundsstyret å tilrettelegge for at det er utøveren selv som velger «hovedlisens» som grunnlag
for ressursfordelingen til seksjoner og grener.
2. Forbundsstyret pålegges å rapportere og begrunne skjevfordeling av ressurser mellom
idrettsgrenene.
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Forbundstinget 2021

Sak 6.14

Saksforslag

Tilbake»

Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn av
privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er
behandlet skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: Karmøy Motocrossklubb

Dato: 10.09.2021

Forslagsstillers navn: Christian Julius Solheim-Stange

Sted: Avaldsnes

Type forslag:

Annet

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk gjennomstreking
for fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser. Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til
punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.

Styrking av åpenhet og rettssikkerhet
Begrunnelse:
Se vedlegg

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn
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Styrking av åpenhet og rettssikkerhet
Avsløringene i Aftenposten og andre medier det siste året har avdekket at norsk idrett mangler
rutiner for håndtering av anmeldelser av personer i ledende posisjoner. Dette er en utfordring som
særlig Oslo Idrettskrets har arbeidet med i mange år. På idrettstinget i NIF, ble det endelig vedtatt
etablering av et «påtaleutvalg» hvor enkelt-medlemmer kan anmelde kritikkverdige forhold for å få
hjelp til å reise straffesak til domsutvalget i NIF. Dette kan bli et viktig tiltak for å bedre
rettssikkerheten i norsk idrett og i NMF.
Tidligere har det kun vært styret i forbund, idrettskrets og klubber som har hatt mulighet til å reise
straffesak for domsutvalget i NIF. Anmeldelser mot personer i ledende posisjoner har heller ikke
håndtert i NIF. Anmeldelsene har blitt sent tilbake til særidrettsforbundet.
I 2018 ble det kjent at 20 varselsaker mot personer i ledende posisjoner i NMF ikke var behandlet på
mange år. Daværende forbundsstyre orienterte om sakene på NMFs nettsider og på
Motorsportkonferansen i 2018. I etterkant er det blitt kjent at NMF har mottatt nye varslingssaker,
men forbundsstyret har de to siste årene forholdt seg «taus». Åpenhet omkring varselsaker og
hvordan forbundsstyret håndterer varselsaker er et viktig element i medlemmenes rettssikkerhet.
Status bør rapporteres jevnlig.
«Åpenhet» er definert i både NMF’s lov og idrettens verdigrunnlag. Åpenhet og rettsikkerhet går
«hånd i hånd», og må sees i sammenheng. På ekstraordinært forbundsting i 2017 ble «Idrettspolitisk
dokument 2017 – 2021» (IPD) vedtatt, med klare ambisjoner om åpenhet.
"Våre medlemmers opplevelse av åpent demokrati skal forsterkes og den interne
omdømmeundersøkelsen skal vise en økning fra 3,5 poeng i 2017 til 4,5 poeng i 2021". (jmf. IDP
12.1).
Det ble også vedtatt med overveldende flertall at NMF skal følge anbefalingene fra NIF’s
Åpenhetsutvalg, (også kalt «Bernander-utvalget»). Dette definerer langt på vei hvilken «norm» som
skal gjelde i NMF, og hvordan åpenhet skal forstås. Blant annet skal vedtak om «unntatt offentlighet»
begrunnes i personvernhensyn, konkurransemessige forhold eller forretningsmessige hensyn.
Selve utformingen av styreprotokollene er svært viktige for å dokumentere en åpen og transparent
saksbehandling. Altså hva sakene omhandler, avveiinger som ble drøftet, forslag til vedtak og
endelig vedtak. Saksdokumenter bør også gjøres tilgjengelige. Etter mai 2019 er protokollene fra
forbundsstyremøtene blitt ført som såkalte «vedtaksprotokoller», og gir svært begrenset informasjon
og åpenhet.
På NMF’s nettsider publiseres forbundsstyrets protokoller, men ikke kronologisk etter dato eller
protokollnummer. I den grad saksdokumenter også publiseres, gjøres dette ofte uavhengig av
protokollene. I praksis er det svært krevende å finne fram i saksbehandlingen. Tilsynelatende
mangler også flere protokoller, herunder protokoll 0174-2020, og protokoll 0176-2020.
Bare i 2020 har forbundsstyret vedtatt «unntatt offentlighet» i minst 9 saker uten at årsaken er
begrunnet. Det er ikke tidligere registrert tilsvarende nivå på antall saker «unntatt offentlighet».
Det året har Karmøy Motocrossklubb bedt om innsyn i 19 saksbehandlinger, kun en sak ble svart opp
tilfredsstillende. Øvrige innsynskrav ble avvist. I ettertid har klubben blitt kontaktet to ganger med
spørsmål om bakgrunnen for klubbens interesse i NMFs saksbehandling. En gang av president og
generalsekretær, og en gang NIF, via idrettskretsen. Dette er upassende og ikke greit i et
idrettsdemokrati.
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Forslag til vedtak

1. Forbundstinget 2021 ber forbundsstyret gi en orientering om status i «åpenhetsarbeidet»
relatert til mål og strategier definert i Idrettspolitisk dokument 2017-2021», kapittel 12
Organisasjon.
2. Forbundsstyret pålegges å føre protokoller som viser hva sakene omhandler, avveiinger som ble
drøftet, forslag til vedtak og endelig vedtak. Protokoller og saksdokumenter skal gjøre
tilgjengelige på NMFs nettsider i kronologisk rekkefølge.
3. Forbundsstyret pålegges å opplyse i styreprotokollene om årsak til hvorfor saker «unntas
offentlighet», i samsvar med anbefalingene fra «Åpenhetsutvalget/Bernander-utvalget».
4. Forbundsstyret pålegges å gjøre kjent styrets arbeid knyttet til håndtering av innkomne
varselsaker en gang i halvåret. Det skal oppgis antall varslingssaker som er mottatt, hvor mange
som er under behandling, og hvor mange som er politianmeldt og påtalt overfor domsutvalget i
NIF. Det skal angis hvilke kategori varslingene gjelder, f.eks. økonomiske forhold, vold, uønsket
seksuell atferd, trakassering og mobbing eller annen uakseptabel atferd. Forbundsstyrets
rapportering skal publiseres på NMFs nettsider innenfor rammene for personvern.
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Forbundstinget 2021

Sak 6.15

Saksforslag

Tilbake»

Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn av
privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er
behandlet skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: Karmøy Motocrossklubb

Dato: 10.09.2021

Forslagsstillers navn: Christian Julius Solheim-Stange

Sted: Avaldsnes

Type forslag:

Annet

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk gjennomstreking
for fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser. Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til
punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.

Bestilling til kontrollutvalget om å foreta undersøkelser
Begrunnelse:
Se vedlegg

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn
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Bestilling til kontrollutvalget om å foreta undersøkelser
Karmøy Motocrossklubb anmodet kontrollutvalget den 3. januar 2021, om å undersøke det som
klubben mente var 10 kritikkverdige forhold knyttet til økonomi, lovlighet og manglende oppfølging
av vedtak. Alle anmodningene om undersøkelser ble avslått.
1. Undersøkelse om forbundsstyret har brutt regnskapsloven
2. Undersøkelse av negativ utvikling av underliggende drift
3. Undersøkelse av underrapportering av kostnader til toppidrett
4. Undersøkelse av gjennomføring av valget i årsmøtet motorsykkelseksjonen 2020
5. Kontroll av fullmakt for salg av Nedre Storgate 42 i Drammen (Motorsportens hus)
6. Undersøkelse om forbundsstyret har iverksatt forbundstingets vedtak om åpenhet
7. Kontroll av om «oppretters vilje» er ivaretatt ved Stiftelsen Setesdal Folkehøgskule.
8. Undersøke om forbundsstyret har iverksatt forbundstingets vedtak knyttet til IPD
9. Undersøke om fullmakt til oppnevnelse av representanter til internasjonale møter
10. Undersøke styringsmodell og styringsstruktur i NMF (Governance)
Vedrørende det første forholdet om mulig brudd på regnskapsloven, har Karmøy Motocrossklubb
gjort egne undersøkelser. Forholdet som er undersøkt er opplysninger knyttet til de betydelige
spillemiddelgarantiene på rundt 11 millioner kroner, som er stilt overfor Kulturdepartementet relatert
til Arctic Circle Raceway AS. Konklusjonen er at forbundsstyret sannsynligvis ikke har brutt
opplysningsplikten etter regnskapsloven. Det er likevel kritikkverdig at slik vesentlig informasjon ikke
blir rapport til medlemsklubbene via dokumentasjon til forbundstinget.
For noen av forholdene foreligger det «skjellig grunn til mistanke» om brudd på
forvaltningsbestemmelsene NMFs lov. Særlig § 21 «Disposisjoner av vesentlig betydning,
ekstraordinær karakter eller betydelig omfang»:
«Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i forhold til
forbundets størrelse eller virksomhet må vedtas på forbundstinget. Slike disposisjoner må fattes
med 2/3 flertall, dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det».
Det gjelder særlig salg av Nedre Storgate 42 i Drammen (Motorsportens hus), og vedtektsendring i
Stiftelsen Setesdal Folkehøgskule i 2019 til ugunst for Norges Motorsportforbunds interesser.
I sommer ble det også kjent at 49 prosent av aksjene i Arctic Circle Raceway AS ble solgt. Det ble
også annonsert forpliktelser til å gjøre nye investeringer i anlegget.
Forbundsstyret har avvist innsyn i alle disse sakene, uten at avslag er begrunnet.
Forslag til vedtak

1. Protokoller fra møter i kontrollutvalget skal løpende publiseres på NMFs nettsider
2. Nytt kontrollutvalg bes undersøke om det er foreligger kritikkverdige forhold i forrige valgperiode i
henhold til oversikten i denne saken, særlig forholdene knyttet til salg av Nedre Storgate 42 i
Drammen, vedtektsendringene i Stiftelsen Setesdal Folkehøgskule, og forholdene knyttet til Arctic
Circle Raceway AS
3. I budsjettet for 2022 skal det avsette 200.000 kroner øremerket til kontrollutvalget undersøkelser,
som utvalget på selvstendig grunnlag kan anvende til ekstern uavhengig bistand i forbindelse med
undersøkelsene.
4. Kontrollutvalget bes om å utarbeide en rapport som skal legges fram for behandling i
forbundsstyret, og som skal gjøres tilgjengelig for forbundets medlemsklubber. Konklusjonene skal
publiseres på NMFs nettsider. Personvern skal i varetas.
5. Kontrollutvalget gis fullmakt på selvstendig grunnlag å anmelde eventuelle kritikkverdige forhold til
nytt «påtaleutvalg» i NIF.
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Forbundstinget 2021

Sak 6.16

Saksforslag

Tilbake»

Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn av
privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er
behandlet skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: Karmøy Motocrossklubb

Dato: 10.09.2021

Forslagsstillers navn: Christian Julius Solheim-Stange

Sted: Avaldsnes

Type forslag:

Forslag langtidsplan/budsjett

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk gjennomstreking
for fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser. Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til
punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.

Krav til rapportering av måloppnåelse
Begrunnelse:
Se vedlegg

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn
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Krav til rapportering av måloppnåelse
Forbundstinget vedtok i 2017 en strategisk langtidsplan (IPD) med klare mål og strategier. I
forbundsstyrets arbeid for å utarbeide strategisk langtidsplan for kommende valgperiode, forelå det
ingen evaluering av måloppnåelse av innværende periode. Dette er kritikkverdig og ikke en
oppfølging forbundstingets formål i 2017, om en målrettet ledelse av NMF. Uten en evaluering av
siste valgperiode mister NMF viktig læring som bør tas med inn i ny valgperiode. Hele
strategiarbeidet som ble gjennomført i 2017 kan dermed være bortkastet.
En strategiperiode avsluttes ALLTID med en evaluering av måloppnåelsen i innværende
strategiperiode. Evalueringen av avvikene er viktig læring for å vurdere organisasjonens evne til å
arbeide mot fastsatte mål. En slik evaluering gir også god innsikt i organisasjonens evne til å tilpasse
seg endringer i eksterne rammebetingelser. NMF er et idrettsforbund, og det må kunne forventes at
også ledelsen av forbundet arbeider etter en viss idrettskultur hvor oppnådd resultat måles og
evalueres. Forbundstinget har pålagt forbundsstyret gjennom gjeldene idrettspolitisk dokument, å
gjennomføre årlige undersøkelser. Likevel er dette ikke gjennomført de siste to årene, og vi har derfor
ikke tilfredsstillende evalueringsunderlag.
I styringsdokumentet for innværende strategiperiode er det definert klare hovedmål som skal være
oppnådd i 2021. Blant annet:

•
•
•
•
•
•
•
•

Antall medlemmer skal økes fra 37.617 til 40.000 medlemmer i 2021.
Antall lisensierte utøvere skal økes fra 7.000 til 8.500 i 2021
Medlemmenes totale tilfredshet med forbundet skal økes fra 55 prosent i 2017 til 70
prosent i 2021.
Styrke omdømmet til våre idretter og vår organisasjon i befolkningen, som har godt
inntrykk av motorsporten, fra 30 prosent til 33 prosent i 2021.
Våre medlemmers opplevelse av «åpent demokrati» skal forsterkes og den interne
Omdømmeundersøkelsen skal vise en økning fra 3,5 poeng i 2017 til 4,5 poeng i 2021.

Kilde: «Idrettspolitisk dokument med langtidsbudsjett 2017 – 2021», vedtatt av ekstraordinært
forbundsting, 10.11.2017
https://www.nmfsport.no/wp-content/uploads/2020/04/Idrettspolitisk-dokument-2017- 2021.pdf
Forslag til vedtak

1. Forbundsstyret pålegges å avlegge rapportering av måloppnåelse og evaluering av avvik i forhold til
strategisk langtidsplan (IPD) og langtidsbudsjett for perioden 2017-2021. Rapportering skal legges
fram senest på motorsportkonferansen 2022.
2. Forbundsstyret pålegges å gjennomføre årlige undersøkelser som viser måloppnåelse for de
indikatorene som er beskrevet i dette saksframlegget. Undersøkelsene skal gjennomføres slik at de
er direkte sammenlignbare med resultatene i 2017 og 2018. Resultatene skal presenteres løpene på
NMF nettsider.
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Sak 6.17

Saksforslag

Tilbake»

Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn av
privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er
behandlet skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: Karmøy Motocrossklubb

Dato: 10.09.2021

Forslagsstillers navn: Christian Julius Solheim-Stange

Sted: Avaldsnes

Type forslag:

Annet

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk gjennomstreking
for fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser. Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til
punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.

Toppidretten må bidra til å bygge kompetanse i klubbene
Begrunnelse:
Se vedlegg

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn
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Toppidretten må bidra til å bygge kompetanse i klubbene
Toppidrettsarbeidet NMF er blitt sentralisert i en modell hvor tilnærmet all toppidrett er organisert på det
sentrale Østlandet. Dette betyr i hovedsak at landslagsutøvere bør være bosatt på i det sentrale
østlandsområdet for å nyte godt av tilbudet. Alternativ påregne uforholdsmessig tidsforbruk og
kostnader til reiser for å delta i landslagenes treningsprogrammer. Denne modellen gir lite valuta for
pengene til NMF’s medlemsklubber og medlemmene i distriktene. Situasjonen kan ikke fortsette.
Forbundstinget vedtok i 2017 at det skulle utvikles en strategi for NMFs toppidrett, jmf. IPD 2017-2021,
punkt 6.8.2. Etter 4 år, tre generalsekretærer og tre sportsjefer har forbundsstyret og administrasjonen
fortsatt ikke klart å levere en plan for toppidretten i NMF. En plan som medlemsklubbene kan se hvordan
NMF anvender rundt 5 millioner kroner til toppidrett.
Olympiatoppen i NIF har en meget sterk posisjon i norsk idrett, og velger selv hvilke særidrettsforbund de
tilbyr tjenestene sine til. Dette kan Olympiatoppen gjøre fordi deres arbeid kjøpes ikke av særforbundene,
men er allerede betalt for gjennom spillemidlene post 5.4 med 163 millioner kroner i 2020. Dette gir
tradisjonelle og olympiske idretter en klar fordel. Skal NMF motta tjenester fra Olympiatoppen må de
tilfredsstille Olympiatoppens krav.
Mange andre særidrettsforbund har store sponsorinntekter som finansierer toppidretten. I NMF er
sponsorinntektene tilnærmet fraværende, og toppidretten finansieres hovedsakelig av medlemmene.
Verdien av tjenester som NMF mottar fra Olympiatoppen er ikke oppgitt noe sted i forbundsstyrets
rapportering. Det må antas at verdiene er lave. Det betyr at finansiering av NMF’s toppidrettsarbeid på
ca. 5 millioner kroner, finansieres med ca. 1/3-del av de ca. 14 millionene som medlemmene betaler i inn
til NMF i lisensavgifter og klubbkontingenter.
I «Olympiatoppens strategiplan 2020 – 2022» er det definert konkrete medaljemål for norsk idrett, men
også mål om «å gjøre de beste flere» hvor antall topp 12-plasseringer i internasjonale mesterskap skal
økes for både kvinner og menn.
For at NMF skal få levert tjenester fra Olympiatoppen må særforbundene tilfredsstille ulike krav. I
Olympiatoppens strategiplan står blant annet følgende:
«Alle særforbund skal ha utviklet en plan for langsiktig utvikling og internasjonal
konkurranseutvikling for nye toppidrettsutøvere på internasjonalt nivå innenfor sine særidretter».
Kilde:
https://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/strategi/strategisk_utviklingsplan/media66194.med
ia
Skal NMF utvikle toppidrettsutøvere må og utnytte den statlige finansieringen via Olympiatoppen, må
forbundsstyret besørge for å få utarbeide en tydelig strategi for toppidrett som er i samsvar med
Olympiatoppens forventninger.
I tillegg må en ny toppidrettsmodell være «desentralisert» slik at også medlemsklubber og utøvere i
distriktene utenfor det sentrale østlandsområde for et reelt tilbud. Distriktene må få «valuta for
pengene», ellers må lisensprisene og klubbkontingenten i distriktene redusere med 1/3.
I ny toppidrettsmodell må det være landslagstreneren som må reise til klubbene hvor landslagsutøverne
er, og ikke omvendt. Dette vil være i samsvar med to av tre kjerneområder i Olympiatoppen. Det første
kjerneområdet er «Daglig treningskvalitet». Det andre kjerneområdet er «Idretten skal styrke strukturer,
trenersituasjon og kompetanse på klubb- og regionalt nivå».
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Landslagstrenerne må hjelpe klubben med å utvikle et treningstilbud som gir klubbenes
landslagsutøvere nødvendig kvalitet i sin daglige trening. Dette vil også kunne bidra til at det generelle
treningskompetansen og treningstilbudet i klubben også forbedres for klubbens ordinære medlemmer
og nye utøvertalenter. Slik vil også klubbene hvor landslagsutøverne har sitt medlemskap kunne få
valuta for den kontingenten klubben betaler til NMF. Hvis ikke bør klubkontingenten til klubber i
distriktene reduseres, slik at «distriktsklubbene» ikke subsidierer klubbene i det sentrale
østlandsområdet.
Forslag til vedtak:

1. Forbundsstyret skal utarbeide en strategi for toppidrett i Norges Motorsportforbund som samsvarer
med Olympiatoppens forventninger til toppidrettsarbeidet i et særforbund, herunder klare mål for
antall internasjonale medaljer, antall internasjonale topp 12-plasseringer, og antall unge utøvere
som tar steget opp til senior landslag. Mål skal defineres for begge kjønn.
a. «Toppidrettsstrategien» skal bygge på Olympiatoppens gjeldene strategiplan tilpasser
forbundets idrettsgrener. Strategien skal bygge på en «distribuert» modell med fokus på
daglig treningskvalitet for utøverne og styrke strukturer, trenersituasjon og kompetanse på
klubbnivå.
b. «Toppidrettsstrategien» skal være ferdig til å presenteres på Motorsportkonferansen 2022.
c. «Toppidrettsstrategien» skal publiseres på forbundets nettsider.
d. Måloppnåelse og utvikling for minimum siste 5 år, skal løpende publiseres på forbundets
nettsider, minimum etter hver sesong, sammen med fullstendig regnskap som viser
kostnadene forbundet anvender til toppidrettsarbeid.
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Forbundstinget 2021

Sak 6.18

Saksforslag

Tilbake»

Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn av
privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er
behandlet skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: Karmøy Motocrossklubb

Dato: 10.09.2021

Forslagsstillers navn: Christian Julius Solheim-Stange

Sted: Avaldsnes

Type forslag:

Annet

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk gjennomstreking
for fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser. Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til
punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.

Forsikringsvilkår for utøvere og klubber
Begrunnelse:
Se vedlegg

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn
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Forsikringsvilkår for utøvere og klubber
Etter mange formelle og uformelle forespørsler over mange år, ble forsikringsvilkårene endelig publisert
på NMFs nettsider. Selve forsikringsbevisene er vanskeligere å finne.
Vilkårene for Ansvarsforsikringen (for klubbene) er tilgjengelig her:
https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/06/Forsikringsvilkar.pdf
I vilkårenes punkt 5.2.16, Motorsport, står følgende:
«Ansvar som grunneier/baneeier
Forsikringen omfatter ikke ansvar i forbindelse med stevner/konkurranser».
Hvis forsikringen ikke omfatter ansvar i forbindelse med motorsportstevner, må det bety at klubbene må
tegne egne løpsforsikringer.
Forsikringsvilkårene viser også til «forsikringsbeviset» hvor det er definert hvem som er forsikret.
Forsikringsbeviset er sentral informasjon for å få bekreftet om klubben er forsikret. Hva om klubben er
forsinket med å betale NMFs klubbkontigent? Dette er viktige forhold å ha klarhet i.
Språket i forsikringsvilkårene er tilpasset bedriftsmarkedet, og helt andre «forsikringsobjekter» enn det
som er relevant for idrettsklubbene. Dette medfører at forsikringsvilkårene er fremmedgjørende og
vanskelig for legfolk å relatere til idrettsklubbens situasjon. Dette gjør det krevende for medlemsklubber
å ta stilling til hvilke «tilleggsforsikringer» som bør tegnes.
Det er viktig at forbundsstyret sørger for å ivareta medlemsklubbenes interesser og hvert år fører kontroll
med hvilke skader som ikke blir dekket av både Ansvarsforsikringen (for medlemsklubbene) og
Idrettsforsrikringen (for utøverne/lisensen). Dette er viktig av årsaker:
1) Forbedre forsikringsdekningen i forhandlinger med forsikringsselskapet hvert år slik at forsikringene
best mulig dekke skader og uhell for både medlemsklubber og utøvere.
2) Gjør medlemsklubbene og utøverne oppmerksom på skadetilfeller som ikke dekkes av forsikringene
via NMF, slik at medlemsklubbene og utøverne kan anskaffe relevante «tilleggsforsikringer».
Vilkårene for Idrettsforsikringen - forsikringsvilkårene ved skade (utøverlisenser) er tilgjengelig her:
https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/03/Vilkar_SP745124.8.1Lisensforsikringen.pdf?fbclid=IwAR3wMyBEDdmU_pCOp8AsGIyuwdsJzX0CGqiwcQE3eqnXpGrSdBQ2S
CsbFhQ
Forslag til vedtak

1. Forbundsstyret pålegges å sende forsikringsvilkår og forsikringsbevis til medlemsklubbene løpende
etter hvert som de revideres. Dette gjelder både Ansvarsforsikringen og Idrettsforsikringen. I tillegg
skal vilkår og forsikringsbevis publisere lett tilgjengelig på NMFs nettsider.
2. Forbundsstyret pålegges å forhandle fram forsikringsvilkår og forsikringsbevis i et språk som lett kan
relateres medlemsklubbenes situasjon. Hvis dette medfører en vesentlig økning i premien, skal
forbundsstyre besørge kvalifisert «oversettelses» slik at det ikke kan oppstå tvil om
forsikringsvilkårene relatert til medlemsklubbenes situasjon.
3. Forbundsstyret pålegges besørge at det utarbeides en årlig statistikk som viser hvilke skader og uhell
som dekkes, og ikke dekkes, av Ansvarsforsikringen og Idrettsforsikringen.
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Sak 6.19

Saksforslag

Tilbake»

Alle forslag må sendes innen 13. september 2021. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av dette
skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg:
[filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være til riktig sak på forbundstingets
dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og må være å anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn av
privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er
behandlet skal legges ved.

OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb: Karmøy Motocrossklubb

Dato: 10.09.2021

Forslagsstillers navn: Christian Julius Solheim-Stange

Sted: Avaldsnes

Type forslag:

Annet

SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:

Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk gjennomstreking
for fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser. Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til
punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.

Lansering av nye uferdige IT-systemer må forhindres
Begrunnelse:
IT-systemer er både til glede og besvær. Det er flott at forbundet utvikler nye systemer som kan gjøre
hverdagen for medlemsklubbene og våre utøvere enklere.
Dessverre opplever vi at både at nye IT-systemer og app’er som lanseres virker uferdige. Det skaper
ekstra «plunder & heft» og belaster klubbens frivillige unødvendig. Uferdige IT-systemer og app’er skaper
også heft i rekrutteringsprosessene. Jmf. Idrettsregisteringen og «Kom-og-prøv-lisens» til mindreårige.
Blant annet må foresatte opprette egne epostadresser til 6-7 åringer for å få registrert lisens på barna.
NMF er et rikt særidrettsforbund, og har absolutt råd til å gjøre fullverdig IT-utvikling før systemene
lanseres.
Forslag til vedtak
Forbundsstyret pålegges å utarbeide en målrettet IT-strategi og en utviklingsprosess med rutiner for
testing, pilotering, som sikrer at nye IT-systemer og app’er er ferdig utviklet før de lanseres.

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. september 2021 klokken 00.00. NB!
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å
sende inn
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Sak 7
Tilbake»

LANGTIDSBUDSJETT OG LANGTIDSPLAN
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LANGTIDSBUDSJETT 2022-2025
PRINSIPPER
Langtidsplanen «NMF vil» er holdt på et overordnet nivå og gir føringer for de områder som vurderes
som viktige, og felles for hele NMFs organisasjon. Gode rammevilkår er en viktig forutsetning for å
kunne nå våre mål. NMF vil jobbe for stabile og forutsigbare økonomiske forutsetninger både fra
offentlige tilskudd og egenervervede midler. NMF eksisterer kun i kraft av sine klubber og enkelt
medlemmer, og har organisert seg for å ivareta deres interesser.
Selv om langtidsplanen prioriterer noen satsningsområder som viktigere enn andre, innebærer ikke
dette at det er det eneste NMF jobber med.
NMFs strategiske hus:

I dette dokumentet vil hvert enkelt inntekts- og kostnadsområde snakkes om hver for seg, men med
tanke på den fremtidige strategien flyter mye av den planlagte jobben i hverandre og vil sammen
oppnå målene. Det er også viktig å være klar over at det ikke alltid er mengden penger som er satt av
til et formål som sier noe om hvor mye fokus det er på dette området. Penger er ikke alltid ressursen
som skal til for å oppnå et mål, men også menneskelige ressurser. Tallene i dette dokumentet viser
inntekter som – minus, og kostnader som + pluss.
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INNTEKTER:
NMFs inntekter kommer i hovedsak fra tilskudd og kompensasjoner fra NIF (KUD), samt
egenervervede inntekter.
TILSKUDD OG KOMPENSASJONER
2022

2023

2024

2025

OFFENTLIG TILSKUDD
Rammetilskudd fra NIF (Post 2)

-7 861 286

-7 971 344

-8 082 943

-8 196 105

Aktivitetstilskudd fra NIF (Post 3)

-2 821 481

-2 860 982

-2 901 036

-2 941 650

MVA-kompensasjon fra NIF

-1 369 362

-1 428 408

-1 454 491

-1 515 623

-180 000

-210 000

-240 000

-270 000

-58 493

-59 955

-61 454

-62 991

-400 000

-400 000

-400 000

-400 000

-12 690 622

-12 930 690

-13 139 924

-13 386 369

Øremerkede tilskudd fra NIF/ OLT
VO-tilskudd
Andre søkbare tilskudd
Sum tilskudd

RAMMETILSKUDD OG AKTIVITETSTILSKUDD
NMF mottar post 2 og 3 midler.
Post 2 er en grunnstøtte som har som mål å gjøre særforbundene i stand til å ivareta sine
medlemmer, bidra til mangfold i aktivitetstilbudet og bidra til et godt og variert idrettstilbud i
idrettslagene.
Post 3 er aktivitetstilskuddet og skal sikre et aktivitetstiltak for barn, ungdom og breddeidrett slik at
flere rekrutteres til aktivitetene. Det skal bidra til et godt tilbud til barn og ungdom, samt gode
rammebetingelser for de lokale idrettslagene. Dette kan gjøres ved å styrke idrettsaktivitetene, øke
rekruttering, legge til rette for at flere blir værende lengere i klubbene og bedre inkludering av
underrepresenterte grupper herunder parautøvere.
NMF rapporter til NIF på post 2 og post 3. Dette dokumenters slik:
1.
2.
3.
4.
5.

Statusrapport som grunnlag for vurderingen av «kvalitet og verdigrunnlag».
Særskilt rapportering av arbeidet med prioriterte områder.
Rapporter fra «idrettskurs».
Aktivitetstall fra samordnet rapportering.
Signerte årsregnskap, styrets beretning, kontrollkomiteens beretning, revisors beretning og
årlig nøkkeltallsrapport.

Over en syv-års periode har vi sett en gjennomsnittlig økning på 1,4% på tildelingene. Dette er et
generelt gjennomsnitt for fleridrettsforbund under NIF. Dette gjennomsnittet legges til grunn i
langtidsbudsjettet. Det er viktig å være klar over at man har lite påvirkning på tildeling av Post 2
midler. Post 3 har særforbundet større mulighet til å påvirke ved å skåre på satsningsområdene til
NIF. Disse satsningsområdene er innarbeidet i strategien «NMF vil».
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MVA-KOMPENSASJON
MVA – kompensasjon har til formål å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader
frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Slik ordningen er i
dag får man tilbake 8% av de første 5 millionene og 6% av alt over dette (før avkortning).
Erfaringsmessig ligger gjennomsnittet på ca. 6,4% av totale driftskostnader fratrukket spesielle
poster. Dette snittet er lagt til grunn i langtidsbudsjettet.

OLT-STIPEND
Olympiatoppstipend avhenger av hvor mange olympiastipendutøvere NMF har. Dette er en
inntektspost som har tilsvarende utgiftspost, siden pengene i sin helhet går tilbake til utøvere. Mål i
strategien er å øke antall utøvere som mottar slike stipender.

VO-TILSKUDD
VO – tilskudd er et voksenopplæringstilskudd. Idrettens kursvirksomhet rettet mot voksne som
tilfredsstiller Lov om voksenopplæring og tilhørende forskrift fra Kulturdepartementet kan få
voksenopplæringsmidler fra Kompetanse Norge.

ANDRE SØKBARE TILSKUDD
Andre søkbare tilskudd kan være forskjellig fra år til år og avhenger av muligheten som kommer.
Integreringsmidler er et eksempel det er tenkt å søke støtte til i fremtiden.

LISENS OG MEDLEMSINNTEKTER
2022

2023

2024

2025

-2 838 533

-2 909 496

-2 982 233

-3 056 789

LISENS- OG MEDLEMSINNTEKTER
Forbundskontingenter
Lisensinntekter

-13 217 500

-13 747 938

-14 291 636

-14 848 927

Kjøretøybevis

-200 000

-220 000

-230 000

-240 000

Arrangementer

-670 000

-670 000

-670 000

-890 000

Andre avgifter (FIM rally)

-430 000

-430 000

-430 000

-430 000

Kursinntekter

-250 000

-250 000

-250 000

-250 000

-17 606 033

-18 227 433

-18 853 869

-19 715 716

Sum lisens- og medlemsinntekter

Disse midlene dreier seg om avgifter som hentes inn fra eget miljø. Flere av avgiftene er det
tingvedtak om årlig indeksjustering. Disse fastsettes av forbundsstyret hvert år i forkant av
klubbledermøtet på Motorsportkonferansen, hvor det godkjennes av klubblederne. Større endring av
avgifter gjennomarbeides og sendes ut på høring til samtlige klubber, før videre vedtak i
forbundsstyret.
Budsjettet settes opp basert på fastsatt pris og antatt volum. Volumet beregnes ut fra tidligere
utvikling og eventuelle planlagte tiltak.
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Det er tidligere vedtak og praksis at avgifter og kontingenter som hovedregel justeres etter
konsumprisindeks pr. 1. oktober og deretter avrundes oppover til nærmeste «runde beløp».
Gjennomsnittlig indeks på 2,5% er lagt til grunn i budsjettet.

FORBUNDSKONTINGENT
Forbundskontingenten er en «alt-i-ett» avgift som både dekker klubbens medlemskap i NMF og en
solidarisk ordning for forsikringer knyttet til ansvar i forbindelse med idrettslig aktivitet. I tillegg
dekkes klubbens obligatoriske underslagsforsikring i denne kontingenten. Denne kontingenten indeks
justeres hvert år.
Nedenfor er vedtatt pristabell for 2021. Denne legges til grunn med 2,5 % økning hvert år.
Forbundskontingent priser for 2021
(indeksjuster hvert år)

Pris 2021

0-50 medlemmer
51-200 medlemmer
201-350 medlemmer
351-500 medlemmer
501 eller flere medlemmer
Regionstilskudd
SUM

6 800
10 800
14 000
19 500
25 600
300

Volum reg
2020

138
104
23
5
8
278

Samlet
inntekt

938 400
1 123 200
322 000
97 500
204 800
83 400
2 769 300

Antall medlemmer som legges til grunn, hentes fra Idrettsregistreringen hvor antallet er registrerte
aktive medlemmer i forhold til idrettens definisjon av «aktive». Definisjonen: «Aktive medlemmer er
de av idrettslagets medlemmer som driver med konkurranse, mosjon eller trener/leder eller har
andre verv i idrettslaget som er knyttet til en gren eller idrett.»
LISENSINNTEKTER
2021

"Kom og prøv" lisens.
Gyldig i 3 mnd.

Nasjonal Lisens.
Helårs

Kr 165

Kr 180

Internasjonal Lisens.
Helårs

Lisens i flere grener Radiostyrt Lisens
Gratis

kr 180

NMF rekruttlisens

FUN lisens

ENGANGS
konkurranselisens

kr 50

Junior 5-12 år
NIF`s Barneforsikring NIF`s Barneforsikring
Undomslisens fra
året man fyller
13 år

Senior fra året
man fyller 20 år

Ekstra kjøp av
max forsikring

Kommentar

Kr 165

kr 1 590

Grunnforsikring
(minimumsforsikring)

Utvidet forsikring

Kr 325

Kr 2 290

Grunnforsikring
(minimumsforsikring)

Ingen forsikring

Utvidet forsikring

Kr 200 pr gren.

kr 255

NIF`s Barneforsikring NIF`s Barneforsikring
Kr 50

16 års aldersgrense

Kr 990

Grunnforsikring
Grunnforsikring
Ingen forsikring
Utvidet forsikring
(minimumsforsikring) (minimumsforsikring)
Kr 4 450
Max forsikring

Kr 200 pr gren.

Kr 570

Kr 50

Kr 470

Kr 990

Grunnforsikring
Grunnforsikring
Ingen forsikring
Utvidet forsikring
(minimumsforsikring) (minimumsforsikring)

+ 1 000 kr

LØSES VIA SMS/APP.
Gjel der kun i Norge.
Ingen konkurra ns e, kun
LØSES I LISENSSYSTEM.
trening og oppl æri ng med Gyl di g for treni nger og
i ns truktør på eget
konkura ns er i Norden.
områ de. Abs ol utt i ngen Kompetans ekra v i form
form for egentreni ng.
a v l i s ens kurs i trå d med
Bruker a v denne
grenenes kra v.
l i s ens en s ka l tydel i g
merkes med gul vest.

LØSES I LISENSSYSTEM.
Utøvere s om s ka l
konkurrere utenfor
Norden, MÅ ha denne
l i s ens en.
Kompetans ekra v s om
til s va rer kra vet til
na s jona l l i s ens . Kra v til
l egea ttes t.

LØSES VIA SMS/APP.
Foruts etter a t Kl ubben
ha r tatt kontakt med NMF
og opprettet en avtale for
LØSES I LISENSSYTEM. bruken. Brukes s pes i el t
LØSES I LISENSSYSTEM.
Er gyl di g for treni ng ved rekrutteri ngs da ger.
Gjel der i kke "Kom og
og konkurra ns e i
Utøver MÅ ha gul vest og
prøv" l i s ens en.
Norden.
ka n KUN benyttes til
trening under til s yn a v
a ktivi tets l eder/s i kkerhet
s l eder. Gjel der kun
s a mme da g den er kjøpt.

LØSES VIA SMS/APP.
Kl ubber s om s ka l benytte
denne må søke NMF.
Li s ens en ka n kun
LØSES I LISENSSYTEM.
benyttes til ett s pes i el t
Foruts etter a t ma n
a rra ngement s om er
ha r s a mme
opprettet i NMF s i tt
kometans e s om ved
a rra ngements ys tem.
å l øs e ordni nær
Kjøretøyet s om benyttes
l i s ens . Ka n kun
MÅ ha skilter (i kke
benyttes i Norden
prøves ki l ter). Det må
l everes egena ttes t. Ma x
to utøvere på ba nen
s a mtidi g.

Alle våre lisenser forutsetter at man har medlemskap i klubb.
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For de budsjetterte lisensinntektene forutsettes det at det ikke gjøres drastiske endringer i den
nåværende matrisen, men kun justeres for konsumprisindeks. Det betyr ikke at det er slik det
kommer til å være. NMF ønsker alltid å forbedre seg og jobber kontinuerlig med disse vurderingene.
Det tas videre høyde for en 6% økning i antall løste lisenser for de i alder over 20 år. Dette er basert
på historiske trender. Antall solgte lisenser for 2020 legges til grunn.

KJØRETØYBEVIS
Kjøretøybevis ble i 2020 endret til en redusert registreringspris på kr 150. Disse løses enkelt via NMF
sitt nye kjøretøysystem. Inntekten er beregnet til å tilsvare kostpris på anskaffelse og betjening av
systemet. Det antas at det løses ca. 1800-2000 slike bevis i løpet av et år.

ARRANGEMENTSINNTEKTER OG ANDRE AVGIFTER/INNTEKTER
Arrangementer handler i hovedsak om Motorsportkonferansen, Forbundsting og tillitsmannsseminar
m.m. som er arrangementer i forbundets regi. Inntektene skal være lik kostpris. Andre avgifter
gjelder FIM rally inntekter som har en tilsvarende kostnadspost. FIM rally skal avholdes i Polen i
2022, Spania 2023, Italia 2024. Man ser av tidligere erfaringer at deltakelsen er betydelig større når
det avholdes i Skandinaviske land.

KURSINNTEKTER
Det etterstrebes å holde kurspriser på et lavt nivå og ikke høyere enn kostpris. Det er store
enderinger på dette område både rundt gjennomføring (fysisk og digitalt) og hvem som avholder
kurs med tanke på geografi. Inntekten på denne budsjettposten har en tilsvarende kostnadspost. Ny
kursprismatrise blir vedtatt i forbundsstyret og justeres årlig. Det vil også jobbes videre med
gratiskurs i samarbeid med regionene.

INNTEKTER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
2022

2023

2024

2025

INNTEKTER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Baneinspeksjoner

-300 000

-310 000

-320 000

-330 000

Diverse viderefakturering

-100 000

-100 000

-100 000

-100 000

Markedsinntekter- og samarbeidsavtaler

-200 000

-500 000

-900 000

-1 100 000

Delsum andre salgsinntekter:

-600 000

-910 000

-1 320 000

-1 530 000

BANEINSPEKSJONER
Baneinspeksjonsinntektene tilsvarer kostnadene som er tilknyttet Banegruppa. De siste årene har
satsen for baneinspeksjon vært fast på 5 000 kr. Budsjettposten baserer seg på denne faste prisen
ganget opp med 253 baner som er det antall baner som skal inspiseres i løpet av en 4 års periode.
Det er også tillagt en økning på 1-2 nye baner. Nye treningsbaner kategori -E er gratis ved
førstegangsinspeksjon.
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MARKEDSINNTEKTER – OG SAMARBEIDSAVTALER
Det skal jobbes med å gjøre motorsporten til en naturlig samarbeidspartner for sponsorer og media.

KOSTNADER TIL FORMÅL
2 022

2 023

2 024

2 025

Tilskudd til seksjonene

4 618 957

4 757 526

4 900 251

5 047 259

Toppidrett og eliteidrett

4 700 000

5 100 000

5 400 000

5 900 000

Norges Toppidretts Gymnas

450 000

450 000

450 000

450 000

Bredde- og integreringsidrett

1 200 000

1 250 000

1 015 000

1 085 000

Organisasjon- og kompetanseutvikling

1 470 000

1 480 000

1 480 000

1 480 000

Baner og anlegg

155 000

160 000

165 000

170 000

Baneinspeksjoner «banegruppa»

300 000

310 000

320 000

330 000

Forbundsstyret, inkl styrehonorar

KOSTNADER TIL FORMÅL

400 000

400 000

400 000

400 000

Tingvalgte utvalg

25 000

25 000

25 000

25 000

Fagutvalg

60 000

60 000

60 000

60 000

168 000

168 000

168 000

168 000

13 546 957

14 160 526

14 383 252

15 115 259

Regionale aktivitet
Sum kostnader til formål

TILSKUDD TIL SEKSJONER
Tilskudd til seksjoner har vært uendret i mange år. Disse pengene skal benyttes til de formål grenene
har i sin handlingsplan, som igjen skal være forankret i strategien «NMF vil». Alle grener har egne
budsjetter og handlingsplaner de følger.
TOPPIDRETT
I figuren under vises toppidrettens oppbygning i NMF slik vi kjenner den i dag:
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I toppidretten er det nøye planlagt hvordan man skal oppnå målene i «NMF Vil» og da spesielt under
«Høy sportslig kvalitet i alle ledd». Toppidrettsmidlene kanaliseres via forbundsstyret og det legges
opp til en plan rundt langsiktig resultatmål, samt langsiktige tilleggsprosjekter som skal evalueres
løpende gjennom den neste tingperioden. For toppidretten er det viktig med den daglige
treningskvaliteten og forberedelser til konkurranser samt relasjoner innad og på tvers av teamene.
Det er derfor etablert en toppidrettsgruppe som samarbeider om hele toppidretten til NMF. Dette
skaper større kunnskap, bredere dialog og en større møteplass for samtlige utøvere i de forskjellige
teamene. For å oppnå resultater krever det kontinuitet og forutsigbarhet med tanke på økonomiske
og menneskelige ressurser. Toppidretten skal også i den neste perioden dele av sin kunnskap mot
breddeidretten, slik at man kan skape nye toppidrettsutøvere, samt gi bredden inspirasjon og
kunnskap. Toppidrettsgruppen skal samarbeide på tvers med breddeansvarlig i forhold til
«utviklingstrappen» og kompetanseutvikling i forhold til «trenerløypa».
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BREDDE – OG INTEGRERINGSIDRETT
Breddeidrett er idrett som er ment å favne flest mulig deltakere uavhengig av ferdigheter og
ambisjoner. NMF skal arbeide for et inkluderende og mangfoldig idrettstilbud som når ut til alle
aldersgrupper, som er tilrettelagt for alle og tilpasset alle idrettslige nivåer. «NMF vil» har stort fokus
på bredde og integrering. Det er viktig for fremtiden at det legges til rette for gode læringsarenaer
hvor elementer som mestring og utvikling skaper plass til alle. Dette gir grobunn for frivillig
engasjement, nye utøvere til toppidretten og ikke minst hverdagsgleden til den enkelte utøver. Det
er igangsatt arbeid rundt en ny «utviklingstrapp» som skal tilpasses forskjellige grener og nivåer. Det
skal legges vekt på å lokalisere og ta i bruk kunnskap fra de forskjellige grenmiljøene som må være
med på å utvikle denne. Dette skal bli et godt verktøy for utøvere og trenere for å legge langsiktige
planer og for å trene best.
Fokuset på breddeidrett har i hovedsak tidligere ligget på grenene, men nå vil det også bli et økt
fokus fra NMF administrativt. Sammen med administrative ressurser er det satt av betydelig midler
for å fremme bredden. Breddeidrett henger også nøye sammen med organisasjons- og
kompetanseutvikling. Ved å utvikle og ivareta trener- og funksjonærutdannelsen, legges det til rette
for å løfte frem lavterskel konkurranse- og treningstilbud. Det skal legges et økt fokus på å bidra til
godt gjennomførte konkurranser, aktiviteter og andre status løp, som skal føles gøy og trygt å delta
på etter sitt ambisjonsnivå. Det skal også jobbes mer systematisk rundt integrering og paraidrett
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gjennom å skape nettverk for kompetansedeling mellom aktører som allerede er gode på paraidrett i
dag. På denne måten kan de klubbene som ønsker mer kunnskap dra nytte av hverandre.
Det er satt av 250 000 -300 000 til en «lisenspott» med fokus på «økonomi som barriere».
Lisensberettigede utøvere under 20 år som opplever økonomi som en barriere mot å drive med
motorsport, kan søke støtte til å dekke lisenskostnaden. Det er den enkelte klubb som søker på
vegne av lisensiertutøver.
Ordningen om «stolt frivillig» skal videreføres i neste tingperiode. Det er viktig å hedre de som står
på for å skape aktivitet og som står på for motorsporten.

ORGANISASJONS - OG KOMPETANSEUTVIKLING:
NMF administrativt har i oppgave å utvikle møteplasser og kompetansetilbud som klubber og
enkeltmedlemmer benytter til å bygge kompetanse, utveksle erfaringer og ha utviklende dialog på
tvers. Målet er at vi sammen utvikler en enda bedre organisasjon med ledelse som støtter opp om
klubbene og deres aktivitetstilbud til medlemmene. «NMF vil» peker på utvikling av trenere og
viktigheten av å skape utviklingstenkende miljøer i klubbene som frembringer utøvere med gode
ferdigheter, samt varig og sterk motivasjon for sporten sin. Videre ser man viktigheten av økt
kompetanse i klubbene, spesielt mot de unge som skal komme etter og skal videreføre gleden rundt
motorsporten. Man må heller ikke glemme de frivillige som ikke utøver selve sporten, men som er en
del av motorsportfamilien. Det må settes i gang et arbeid med systematiske tiltak for å utnytte
kunnskapen og kompetansen disse har, for det er avgjørende med deres bidrag rundt de aktive.
Klubbene må fungere for medlemmene og medlemmene skal føle mestring og fremgang. Det skal
settes fokus på trenerutdanningen i organisasjonen. Det skal legges mer tygde og ressurser i jobben
med «trenerløypa». «Trenerløypa» er et felles rammeverk for trenerutviklingen i NMF. Ved hjelp av
denne skal trenere på alle nivåer få muligheten til kontinuerlig forbedre og videreutvikle egen
kompetanse, slik at de bedre skal kunne legge til rette for god motorsportaktivitet i klubbene. Bedre
trenere gir bedre aktivitet og bedre utøvere.

Som vist over i pyramiden utgjør klubber basen i NMF sin organisasjon. Når det legges penger i
organisasjons- og kompetanseutvikling vil tyngden og fokuset legges mot klubb. Klubbutvikling er
gjennomgående i «NMF vil» og det er her fokuset skal være størst de neste fire årene.
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REGIONAL AKTIVITET
NMF har 6 regioner som er egner organisasjoner. Disse jobber med sine regionale klubber og skal
være et tilbud for disse. NMF har i alle år fakturert ut en regionskontingent på 300 kr. pr. klubb.
Denne kontingenten betales til den regionen klubben tilhører. I tillegg gir NMF 300 kr. pr. klubb, slik
at regionen totalt mottar 600 kr. pr. klubb som har betalt kontingenten. Det er nedsatt et uavhengig
utvalg for å foreta en fullstendig gjennomgang av NMFs organisasjon, herunder organisasjonsform og
struktur. I den forbindelse vil blant annet sentrale politiske føringer kunne få innvirkning på arbeidet.

BANER OG ANLEGG
Motorsporten påvirker miljøet, i likhet med de fleste andre menneskelig aktiviteter. NMF
samarbeider med miljømyndighetene for at vi skal utøve vår idrett på en bærekraftig måte. Det er
viktig å sette fokus på en bærekraftig fremtid med tanke på utvikling av nye anlegg og tilpasning av
eksisterende baner. Baner og anlegg henger sammen med miljø generelt og den faktiske aktiviteten i
klubbene. I «NMF vil» er målet å få flere næranlegg tilrettelagt for et bredere tilbud på tvers av
grener, tilpasset alle nivåer. I tillegg til dette kommer miljøhensyn og en bærekraftig fremtid. Det er
satt i gang et stort arbeid med et detaljert anleggsregister som skal kunne brukes av alle medlemmer
og klubber. Dette registeret skal også bidra til kartlegging av behov for å kunne øke kvaliteten og
bedre imøtekomme fremtidens utfordringer.

BANEINSPEKSJONER
NMF har en egen «Banegruppe» bestående av baneinspektører som foretar inspeksjoner av samtlige
baner og påser at alle baner er etter gjeldene regler. Baneinspeksjonsinntektene brukes til honorar til
baneinspektørene, samt til å holde vedlike og øke kompetansen til nåværende og nye inspektører.

FAGUTVALG
Forbundsstyret kan sette ned egne fagutvalg for å supplere med kunnskap og for rådføring der de
mener det trengs. Per i dag er det Medisinsk utvalg og Anlegg, miljø og teknologiutvalget som
eksisterer. Det vil være opp til nytt forbundsstyret å gjøre en vurdering av dette behovet. Det er
foreløpig satt av 30 000 kr til hvert fagutvalg.

TINGVALGTE UTVALG
Tingvalgte utvalg rapporterer til Tinget gjennom sine beretninger, men forholder seg løpende til
Forbundsstyret. NMF har fem utvalg; kontrollutvalg, valgkomite, lovutvalg, appellutvalg og
sanksjonsutvalg. Det er avsatt 5 000 kr til møtekostnader til hvert av utvalgene hvert år. Dette er
basert på tidligere erfaring med de løpende kostnadene i utvalgene.
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FORBUNDSSTYRET
Det er satt av 400 000 kr til forbundsstyremøter og honorar til president.

PERSONAL OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER
2 022

2 023

2 024

2 025

PERSONAL/ADM.KOSTNADER
Lønnskostnader/personalkostnader

REISE- OG OPPHOLDSKOSTNADER
ADM
Sum reise-/oppholdskostn.

10 000 000

10 100 000

10 300 000

10 500 000

250 000

250 000

250 000

330 000

Dette lønnsbudsjettet forutsetter 12 årsverk. Som tidligere nevnt er NMF avhengig av menneskelig
kunnskap som ressurs for å nå målene i «NMF vil». Av samtlige ansatte er det kun 1,5 årsverk som
tilsvarer rent administrativt arbeid. Resterende ansatte jobber direkte med formålene og aktiviteten i
forbundet. Reisekostnadene gjelder ansatte på reise tilknyttet sine stillinger.

MEDIA/KONFERANSER/ARRANGEMENTER
2022

2023

2024

2025

MEDIA/ANNONSER/KONFERANSE
MSK/Ting/andre NMF arrangementer

570 000

570 000

570 000

640 000

Norgesmesterskap

223 700

215 800

337 900

357 900

Profilbygging

300 000

350 000

400 000

140 000

Kommunikasjon

660 000

600 000

400 000

400 000

1 753 700

1 735 800

1 707 900

1 537 900

Sum reklame/annonser

Kostnadene tilknyttet Motorsportkonferansen, Forbundsting og andre konferanser/arrangementer i
regi av NMF har tilhørende inntektspost. Kostnaden tilknyttet ansatte og tillitsvalgte er trukket ut og
dekkes på egne budsjettposter. Det er satt av penger til arrangement som er tiltenkt profilering og
støtte til arrangører av NM rundene. Det skal jobbes med å lage en rød tråd i gjennomføringer av
større arrangement, som igjen kan gjøre det mer forutsigbart og attraktivt for samarbeidspartnere.
Det legges også ressurser i profilbygging hvor det er igangsatt et arbeid. Det er viktig at verdiene til
forbundet kommer klart frem gjennom profilerte utøvere og at man skaper gode forbilder for
motorsporten. NMF ser viktigheten av kommunikasjon og vil fremover videreutvikle og tilpasse
allerede innarbeidede rutiner rundt kommunikasjon.
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ANDRE DRIFTSKOSTNADER 1
2022

2023

2024

2025

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 1
Leie kontorlokaler

663 617

678 217

693 137

708 386

IT-kostnader og kontormaskiner

900 000

900 000

800 000

800 000

Revisjonshonorar

175 000

185 000

195 000

200 000

Økonomisk/juridisk bistand, andre
fremmedtjenester
Rekvisita, trykking, porto

350 000

350 000

350 000

350 000

80 000

80 000

80 000

80 000

Elektronisk kommunikasjon
Sum driftskostnader

100 000

100 000

100 000

100 000

2 268 617

2 293 217

2 218 138

2 238 387

Samtlige av disse kostnadspostene svinger lite fra år til år, men er kostnadsposter man ikke kommer
unna. Det kan påpekes at leie av lokaler kan få en endring siden hele NIF er i en prosess på å flytte
lokasjon. Dette er ikke helt avklart, men det vil uansett ikke skje noe før i 2024. Særforbundene har
hatt et klart budskap om at de ikke ønsker vesentlig økning i husleiekostnader ved eventuelt en
endring.
ANDRE KOSTNADER 2
2 022

2 023

2 024

2 025

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 2
Påmelding/Int. approbasjon/avgifter
Lisenskostnader/internasjonale lisenser
Forsikring
Tilskudd andre/ stipend OLT
Tap på fordringer
Sum andre kostnader

430 000

430 000

430 000

430 000

300 000

300 000

300 000

300 000

2 617 000

2 889 340

3 147 127

3 410 069

180 000

210 000

240 000

270 000

50 000

50 000

50 000

50 000

3 577 000

3 879 340

4 167 127

4 460 069

Utgiftene «Andre driftskostnader 2» inneholder i hovedsak kostnader som er knyttet til inntekter i
tråd med pålegg om «bruttoføring» i regnskapet. Postene er langt på vei «nullregnskap» ved at det
er tatt høyde for tilsvarende inntekter.
AV- OG NEDSKRIVNINGER
2022

2023

2024

2025

AV- OG NEDSKRIVNINGER
Sum av- og nedskrivninger

300 000

320 000

360 000

380 000

Det som er aktivert pr i dag er IKT systemer. Det er lagt opp til videreutvikling av disse.

FOND
NMF har i dag et fond hvor det er vedtatt at renteinntektene fra fondet skal gå til forbundsstyrets
utviklingsmidler. Her er det spesielle bokføringsregler for Ideelleorganisasjoner.
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RESULTAT:
Årsresultat

2022

2023

2024

2025

799 619

660 759

42 623

-100 470

(overskudd -, underskudd +)
Av langtidsbudsjettet ser man at det vil påløpe store kostnader de to første årene og at resultatet går
i underskudd. Mye kostnader i første del av den nye tingperioden er gjort for å sette planene ut i live,
slik at motorsporten samlet kan nytte seg av planene i «NMF vil». Underskuddet på totalt 1,5 mill.
gjennom tingperioden er sett i sammenheng med egenkapitalen til forbundet som i 2021 var på 19
mill. Allikevel er det avgjørende at man har en buffer, dersom noe uventet skulle skje. Det har vært
viktig i denne usikre covid-19 perioden.
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Langtidsbudsjett 2022-2025
2022

2023

2024

2025

LISENS- OG MEDLEMSINNTEKTER
Forbundskontingenter
Lisensinntekter
Kjøretøybevis
Arrangementer
Andre avgifter (FIM rally)
Salg kurs
Sum lisens- og medlemsinntekter

-

2 838 533
13 217 500
200 000
670 000
430 000
250 000
17 606 033

-

2 909 496
13 747 938
220 000
670 000
430 000
250 000
18 227 433

-

2 982 233
14 291 636
230 000
670 000
430 000
250 000
18 853 869

-

3 056 789
14 848 927
240 000
890 000
430 000
250 000
19 715 716

OFFENTLIG TILSKUDD
Rammetilskudd fra NIF (Post 2)
Aktivitetstilskudd fra NIF (Post 3)
MVA-kompensasjon fra NIF
Øremerkede tilskudd fra NIF/ OLT
VO-tilskudd
Andre søkbare tilskudd
Sum tilskudd

-

7 861 286
2 821 481
1 369 362
180 000
58 493
400 000
12 690 622

-

7 971 344
2 860 982
1 428 408
210 000
59 955
400 000
12 930 690

-

8 082 943
2 901 036
1 454 491
240 000
61 454
400 000
13 139 924

-

8 196 105
2 941 650
1 515 623
270 000
62 991
400 000
13 386 369

INNTEKTER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Baneinspeksjoner
Diverse salgsinntekter
Markedsinntekter- og samarbeidsavtaler
Sum andre salgsinntekter:

-

300 000
100 000
200 000
600 000

-

310 000
100 000
500 000
910 000

-

320 000
100 000
900 000
1 320 000

-

330 000
100 000
1 100 000
1 530 000

SUM ANSKAFFEDE MIDLER

-

30 896 655 -

32 068 124 -

33 313 793 -

34 632 085

KOSTNADER TIL FORMÅL
Tilskudd til seksjonene
Toppidrett og eliteidrett
Norges Toppidretts Gymnas
Bredde og integrering
Organisasjonsutvikling og utdanning
Baner og anlegg
Baneinspeksjoner
Forbundsstyret, inkl styrehonorar
Tingvalgte utvalg
Fagutvalg
Regionale aktivitet
Sum kostnader til formål

4 618 957
4 700 000
450 000
1 200 000
1 470 000
155 000
300 000
400 000
25 000
60 000
168 000
13 546 957

4 757 526
5 100 000
450 000
1 250 000
1 480 000
160 000
310 000
400 000
25 000
60 000
168 000
14 160 526

4 900 252
5 400 000
450 000
1 015 000
1 480 000
165 000
320 000
400 000
25 000
60 000
168 000
14 383 252

5 047 259
5 900 000
450 000
1 085 000
1 480 000
170 000
330 000
400 000
25 000
60 000
168 000
15 115 259

PERSONAL/ADM.KOSTNADER
Lønnskostnader/personalkostnader

10 000 000

10 100 000

10 300 000

10 500 000

250 000

250 000

250 000

330 000

FORBRUKTE MIDLER

REISE- OG OPPHOLDSKOSTNADER ADM
Sum reise-/oppholdskostn.
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2022

2024

2025

MEDIA/ANNONSER/KONFERANSE
MSK/Ting/
Norgesmesterskap
Profilbygging
Kommunikasjon
Sum reklame/annonser

570 000
223 700
300 000
660 000
1 753 700

570 000
215 800
350 000
600 000
1 735 800

570 000
337 900
400 000
400 000
1 707 900

640 000
357 900
140 000
400 000
1 537 900

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 1
Leie kontorlokaler
IT-kostnader og kontormaskiner
Revisjonshonorar
Økonomisk/juridisk bistand, andre fremmedtjenester
Rekvisita, trykking, porto
Elektronisk kommunikasjon
Sum driftskostnader

663 617
900 000
175 000
350 000
80 000
100 000
2 268 617

678 217
900 000
185 000
350 000
80 000
100 000
2 293 217

693 138
800 000
195 000
350 000
80 000
100 000
2 218 138

708 387
800 000
200 000
350 000
80 000
100 000
2 238 387

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 2
Påmelding/Int. approbasjon/avgifter
Lisenskostnader/internasjonale lisenser
Forsikring
Tilskudd andre/ stipend OLT
Tap på fordringer
Sum andre kostnader

430 000
300 000
2 617 000
180 000
50 000
3 577 000

430 000
300 000
2 889 340
210 000
50 000
3 879 340

430 000
300 000
3 147 127
240 000
50 000
4 167 127

430 000
300 000
3 410 069
270 000
50 000
4 460 069

31 396 274
499 619

32 418 883
350 759 -

33 026 416
287 377 -

34 181 615
450 470

300 000
20 000 20 000
-

320 000
40 000 30 000
10 000 -

360 000
60 000 30 000
30 000 -

380 000
60 000
30 000
30 000

799 619

660 759

42 623 -

100 470

Totalsum driftskostnader
Driftsresultat
AV- OG NEDSKRIVNINGER
Sum av- og nedskrivninger
Finansinntekt
Finanskostnad
Finans og eks.ord.poster

Årsresultat
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2023

-
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Sak 10
Tilbake»

Kristiansand 11 oktober 2021

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL FORBUNDSTING 13-14 NOVEMBER 2021
Valgkomitéens arbeide startet i november 2020, det ble lagt opp til å være ferdig med
arbeidet i god tid før tinget, men det ble som kjent utsatt våren 2021 på grunn av pandemien.
Etter sommeren har vi gjenopptatt arbeidet og brukt god tid på å vurdere innkomne forslag,
orientere oss i forhold til motivasjonen til sittende medlemmer og gjennomført mange
telefonsamtaler.
Det er viktig for valgkomiteen å påpeke at det er innkommet kun 7 forslag på personer til
plass i tillitsverv i NMF. Det er etter vår oppfatning svært få og skaper utfordringer når vi skal
finne gode erstatninger for personer som av ulike grunner velger å fratre. Det kan også stilles
spørsmål ved om det for organisasjonen også er et demokratisk problem. I så måte
oppfordres det til en tydeligere innsats fra seksjonsstyreledere å tidligere etterspørre
saksbehandling av kandidater i eget styre og etterspørre behandling av kandidater i
klubbene.
Det var ikke kommet inn noen forslag fra RSM innen fristen. Valgkomiteen har alikevel gjort
grundig arbeid i et forsøk på å finne kandidater, vi har snakket med administrajonen,
seksjonstyre leder, sittende representanter. Vi har ikke lykkes.
Kort oppsummert er vårt arbeide gjennomført gjennom 12 formelle møter, et stort antall
telefonsamtaler, eposter og personlige intervjuer. Det er også viktig å understreke at spesielt
presidentvervet er det gjennomfør en ekstra grundig prosess for å finne den kandidaten som
har erfaring fra toppverv i idretten, forståelse for grundig saksbehandling og bredde i sitt syn
på hvordan NMF bør utvikles i tråd med vedtak gjort av tinget tidligere, og vedtatte planer
som er under arbeid.
Vi er godt fornøyd med prosessen og samarbeidet i komiteen. Det har vært god fordeling på
arbeidsoppgaver og alle har vist et grundig og godt arbeide i et forsøk på å komme frem til
den best mulige sammensetning av forbundsstyre og utvalgene.
Vi innstiller enstemmig følgende personer til tillitsverv:
FORBUNDSTYRET
President
1.Visepresident Motorsykkelsport

Emilie F. Westbye
Elin Frager

Trøgstad KFU/KFUM
OMS Trial-klubb

Vara 1. VP Motorsykkelsport

Roar Karlskås

Visepresident MX

Helge Stangebye-Nielsen

NMK Notodden
Jotunheimen MX-klub

Vara VP MX

Solveig Grodaas

NMK Gardemoen

Visepresident Snøscootersport

Johan Mattis Gaup

Kautokeino motorklubb

Vara VP Snøscootersport

Bente Kirkhus

MK Trondheim

Visepresident Båtsport

Per Christian Skoglund
Carina Bruvik Drange

Outboard klubben
Hjellestad Jet Ski Klubb

Vara VP Båtsport
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Visepresident Radiostyrt Motorsport

*

Vara VP

*

Ungdomsrepresentant

Silje Moen Knutsen

Tvedestrand Racing Klubb

Vara

Mette Fidje

Kristiansand Trialklubb

Terje Rønning
Lene Fevang
Roald Stenvik
Tore Lassesen

??
Asker Motorsportklubb
Vaulali Trialklubb
Flosta Båtsport klubb

Trygve Johnsrud
Kjersti Gudheim Pedersen
Gro Colseth
Helge Lilleeidet
Erik Coldevin

NMK Follo
Borg MC-klubb
Rakkestad Motorsportklubb
NMK Molde
Norsk Dragracing Gardemoen

Tor Linnerud
Harald Paulsen
Roger Einhaug
Svein Nilsen
*
Ragna Anita Hansen

Asker Motorsportklubb
Riska Motorsportklubb
Arendal båtsportklubb
NMK Kongsberg

KONTROLLUTVALG
Leder
Medlem
Medlem
Vara

LOVUTVALGET
Leder
Medlem
Medlem
Vara
Vara

APPELUTVALGET
Leder
Vara
Medlem Båt
Medlem MC
Medlem RSM
Medlem SS

Nordreisa MK

SANKSJONSUTVALGET
Leder
Kjetil Bredesen
Medlem Båt
Harald Halvorsen
Medlem MC
Sverre Grytnes
Medlem RSM
*
Medlem SS
Ann Lund
Vara
Erlend Mjøen Berg
*Ingen forslag fra valgkomiteen, velges på tinget.

Jevnaker Motorklubb
Tvedestrand Racing Klubb
Re Motorsportklubb
Nordreisa Motorklubb
??

Med Vennlig Hilsen
Valgkomiteen Forbundstinget NMF
v/ Leder Marianne Lundevold
Medlem: Olav K Hovet, Svein Elgvin, Tina Desiree Martinsen
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